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Lopend jaarverslag MR De Diabolo 2022-2023 
 
 

Inleiding 
 
In dit lopend jaarverslag wordt de agenda, besluitenlijst en jaarverslag gecombineerd in één document.  
Iedere vergadering wordt het lopend jaarverslag aangevuld met de actuele agenda, de genomen besluiten en 
punten voor het jaarverslag. Op die manier is dit een levend document voor de MR van de Diabolo. Na het 
afsluiten van het schooljaar wordt het lopend jaarverslag vastgesteld als jaarverslag. 

 
 
Jaarverloop 
 
Oktober 
03-10-2022, 15:10 – 16.30 u. 
 
December 
12-12-2022, 15:10 – 16.30 u. 
 
Februari 
13-02-2023, 15:10 – 16.30 u. 
 
Maart 
13-03-2023, 15:10 – 16.30 u. 
 
April 
17-04-2023, 15:10 – 16.30 u. 
 
Mei 
22-05-2023, 15:10 – 16.30 u. 
 
Juni 
19-06-2023, 15:10 – 16.30 u. 
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Agenda MR vergadering 03-10-2022 
 
Start  15.10 
Voorzitter Lisa 
Notulist Anke 
 
 
1. Opening 
 

Lisa opent de 1e vergadering van schooljaar 2022-2023. Speciaal welkom aan Karen en Kimmy die voor het 
eerst in de MR deelnemen.   
 
 
2. Mededelingen door directie 
 
We zijn het nieuwe schooljaar fijn en rustig zijn gestart. Eén collega is vlak voor de vakantie gestopt. Tot de 
herfst vangen collega's dit op doordat ze bijvoorbeeld 1 dag meer gaan werken. Na de herfstvakantie kom er 
een nieuwe collega Maud van Wissen het team versterken. Zij neemt de taken van Helma over ook op het 
gebied van taal-lezen.  
Woensdag start de Kinderboekenweek. De Diabolo heeft de etalages van boekhandel Deurenberg mogen 
versieren. Ze zien er erg mooi uit en zijn een mooie reclame voor de school. Ook heeft de Ouderrraad de 
school mooi versierd.    
Er vindt een herinrichting van het Old Hickory plein plaats. Ouders worden t.z.t. geïnformeerd. 
Afgelopen woensdag was de nationale kraanwaterdag. Wij hebben hier op school ook aandacht aan besteed. 
Vanaf nu is het elke woensdag kraanwaterdag en mogen de kinderen de speciale waterfles, die ze gekregen 
hebben, mee naar school brengen. Is de fles leeg dan kan hij bij het watertappunt in de aula gevuld worden. 
Ook naar de gymles mag deze fles mee. Enkel als hij gevuld is met water. 
Wij zijn een scholing missie/visie traject gestart. De afgelopen jaren is er veel verloop in het team geweest 
reden te meer om met dit tem te kijken wat wij belangrijk vinden, wat onze kernwaarden zijn enz.  
De gemeente Kerkrade heeft een onderzoek gedaan en daaruit komt naar voren dat zij terug willen naar 3 
basisscholen (i.p.v. 6). Dit betekent dat de Diabolo gaat samenwerken met de Ursula. Vooralsnog is er sprake 
van samenwerking. In welke vorm is nog niet zeker. Het is wel uiteindelijk de bedoeling dat de scholen samen 
1 nieuw gebouw betreden. Waar dat zal komen is nog onduidelijk.  
Het wordt steeds moeilijker om leuke activiteiten voor kinderen te organiseren. Dit omdat steeds minder 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Tot nu toe zijn dat maar 47 ouders. In het verleden werd dat geld 
door Stichting leergeld betaald. Maar dat gebeurt nu niet meer. Als school hebben wij hiermee te maken met 
betrekking tot de kampbijdrage en de schoolreis. We gaan een enquête naar ouders sturen met de vraag of 
ze de schoolreis zelf willen betalen en hoeveel ze dan zouden willen uitgeven. Wordt vervolgd. 
 
  
 
3.  Schooljaarplan (informatief) 
 
Het schooljaarplan is vorig schooljaar opgesteld vandaar dat Helma er nog in vermeld wordt. Er is een 
opmerking over alle afkortingen die gebruikt worden. Lisa zal een lijst rondsturen met de betekenis van de 
afkortingen. 
 
 
4. Sectorplan COVID 
 
Het sectorplan Covid is gemaakt om actief te kunnen acteren mochten de Covid-19 besmettingen weer 
toenemen. Afspraak is dat de scholen NIET meer volledig dicht zullen gaan. Het is een Movare breed document 
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waarvan wij een schooleigen draaiboek moeten maken. Het team zal dit op zich nemen.   
 
Directie verlaat de vergadering. 
 
 
5.  Vaststellen scholingsbehoefte MR-leden 
 
Tijdens de inloop is hier al kort over gesproken en alle MR leden zullen deelnemen aan de startcursus MR. Lisa 
zal de aanmelding regelen.  
 
 
6.  Huishoudelijk reglement MR 
 

De MR moet een aantal officiële documenten hebben. Onder andere een lopend jaarverslag, een huishoudelijk 
regelement en een MR statuut. Na de scholing zullen wij hier gezamenlijk op terugkomen.  
 
 
 

Actiepunt Wie Wanneer Klaar 

Aanmelden startcursus dinsdag 22 november  
18.45 - 21.00 uur 

Lisa asap  

Koppelen MR mailadres Diana asap  

School-eigen-draaiboek van sectorplan Covid-19 
maken met o.a.fases  

Team en ouders ?  

Schoolbreed Parro bericht over noodzaak van 
ventilatie en meebrengen extra trui of vestje 
i.v.m. kou in de klas. 

Diana Week 41  

Lijst met afkortingen sturen schooljaarplan Lisa asap  

Documenten MR aanpassen Allen Na 22 november  

 


