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Afgelopen schooljaar heeft de MR meerdere keren vergaderd. De MR bespreekt een veel 
onderwijsinhoudelijke punten, hierbij kan gedacht worden aan de schoolgids, het schoolplan 
en de begroting.  
Naast een aantal ‘standaard’ onderwerpen zijn er ook onderwerpen die meer aandacht 
vragen van de MR. Deze willen we expliciet benoemen in het jaarverslag. 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die afgelopen schooljaar 
behandeld zijn door de MR. 
 

1. In het afgelopen jaar begon Miranda Gijsbers als nieuw MR-lid op de Uitvinding. 
2. Vanaf dit schooljaar zijn we ook bereikbaar een emailadres van de MR: 

mr@deuitvinding.nl 
3. Met betrekking tot het schoolplein heeft de MR meegedacht met de directie om 

punten ter verbetering in te brengen. Deze punten worden in schooljaar 2022-2023 
gerealiseerd. 

4. Er is een enquête afgenomen onder ouders over de verkeersveiligheid rondom het 
schoolplein. Deze hebben we geanalyseerd en naar aanleiding daarvan heeft een 
gesprek met de verkeersdeskundige van de gemeente plaatsgevonden en heeft de 
MR samen met wat kinderen ludieke acties georganiseerd om ouders te wijzen op 
parkeergedrag.  

5. De PMR heeft weer meegedacht en instemming gegeven over de invulling van de 
NPO-gelden. 

6. Leoni en Maurice hebben samen met de administratief medewerkster van de 
Uitvinding een kascontrole gedaan, deze is positief afgesloten. Ook heeft de MR de 
ouderbijdrage vastgesteld en is de schoolbegroting ondertekend. 

7. Ook dit jaar hebben we in een adviserende rol meegedacht met directie / MT over de 
corona perikelen.  

8. In juni heeft een deel van de MR een professionaliseringscursus gevolgd: ‘MR en de 
achterban’. 

9. Emanuel bezocht namens onze MR de GMR-bijeenkomsten en koppelde dit terug 
binnen de MR. De structuur van de GMR gaat vanaf komend schooljaar op de schop 
en er zal vanuit clusters worden gewerkt.  
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