
MR vergadering 
 

Datum:  Dinsdag 5 april 2022 
Locatie: De Octopus 
Tijd:  19:30 uur tot 21:30uur 
Aanwezig:  Mia Romijnders, voorzitter MR De Octopus, lerarengeleding 

Bjorn Cornelissen, lerarengeleding 
Suus van Dijk, oudergeleding 
Femke Frieling, oudergeleding 
Paula Breuer, directeur (agendapunt 3) 
Anne Verhees, bestuurder Groeisaam (agendapunt 3)  

Notulist: Femke Frieling  
 

Onderwerp Acties 

1. Notulen 18 januari 2022                

De notulen zijn via de mail goedgekeurd en al op de website geplaatst. 
 

 

2. Voorbereiding agendapunt 3   

    

3. Mogelijk partnerschap De Octopus en De Tweestroom   

Half februari heeft het bestuur van Groeisaam de MR geïnformeerd over het 
voorgenomen besluit om een partnerschap tussen De Octopus en De 
Tweestroom (Altforst) op te starten per 1 augustus 2022 en per die datum een 
gezamenlijke directeur voor De Octopus en De Tweestroom te benoemen. 
Aanleiding is onder andere het vertrek van de huidige directeur van De 
Octopus. 
 
De MR van De Octopus heeft zich gebogen over dit vraagstuk. Onder andere 
door het voeren van gesprekken met het bestuur van Groeisaam, het team van 
De Octopus, een directeur van een tweetal bestaande partnerscholen en de 
MR van De Tweestroom.  
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Ventilatie   

Deze week wordt een nieuwe CO2 meting (onder de juiste omstandigheden) 
verricht en doorgestuurd naar het bedrijf dat op basis van deze meting een 
analyse inclusief aanbevelingen zal maken.  
 
De resultaten van de meting, de analyse en aanbevelingen worden ter 
voorbereiding op de volgende vergadering verstrekt aan de MR en 
geagendeerd.    
 

 
 
 
 

5. Stand van zaken onderhoud   

Agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
 



6. Vakantieplanning (instemming oudergeleding)   

De MR oudergeleding heeft een aantal opmerkingen en vragen over het 

concept vakantieplanning dat voorligt.  

Op basis van de input van de oudergeleding zal de planning aangepast worden 

en opnieuw worden voorgelegd aan de oudergeleding.  

 

7. Rondvraag  

Onderzoek aanbod typecursussen. We kijken naar externe aanbieders en hoe 
dit in de stichting aangeboden wordt. 
  

 

8. Volgende vergadering  

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 13 juni.   

 
 
Agendapunten vergadering 13 juni 2022: 

• Evaluatie Jaarplan 2021-2022 inclusief CITO resultaten 2022 

• Jaarplan 2022-2023 inclusief inzet NPO gelden 

• Schoolgids 2022-2023 (wijzigingen aangeven via track changes) 

• Werkverdelingsplan 

• Werkdrukplan   

• Ventilatie: meting, analyse en aanbevelingen 

• Stand van zaken onderhoud 

• Communicatie in de nieuwsbrief n.a.v. de vergadering 
 
 

 


