
Notulen MR vergadering 20 mei 2021 

Begintijd: 19:30 uur  

Lokaal: Online   

Voor de aanwezigen die het fijn vinden vooraf ‘bij te kletsen’ is er een inloop vanaf 19:15 uur, zodat 

we om 19:30 uur meteen kunnen beginnen met de vergadering.  

 

1. Notulen 

Vastgesteld. 

 

2. Punten directie  

- Jaarplan van de school (voortgang)   

Doelstelling 3: Vraag vanuit ouders wordt gevraagd of er nog een bijna groep drie klas 

(groep twee) wordt opgezet, deze start na het pinksterweekend. Groep twee zal drie 

ochtenden apart van groep drie les krijgen, om zo de groepsgrootte op te vangen in de 

gehele groep 1/2  en groep 2 te ‘voorbereiden’ op groep drie.  

Communicatie naar nieuwe ouders, elk jaar opnieuw, over het niet maken van een 

moeder- en vaderdag cadeau.  

Doelstelling 5: positieve feedback vanuit ouders over het oppakken van de online lessen 

tijdens quarantaine in de afgelopen Corona periode.  

 

- Financiële afrekening  

Budget wordt gegeven aan het eindfeest voor de leerlingen op ’t Schoolhuys.  

 

- Groepsindeling / formatieplan (PMR – I) 

Geen veranderingen in het team en groepsindeling. Ook na het afgelopen jaar met de 

Corona maatregelen en de grotere verschuivingen het jaar ervoor is dit prettig.  

PMR-I heeft ermee ingestemd.  

 

- Studiemoment maandag 17 mei 2021 

Visie voor cultuureducatie gaat na deze scholing worden opgesteld en worden 

geschreven.  

Onderbouw heeft gewerkt aan het leerlingvolgsysteem DORR en de midden- en 

bovenbouw is verder gegaan met het programma Leeruniek. Ook zijn de nieuwe leerling 

volgsystemen van onder andere CITO opnieuw besproken.  

 

- Corona- maatregelen / verloop  

Nauw contact altijd met de GGD indien er besmettingen plaatsvinden. Na de meivakantie 

zijn er wat kleine versoepelingen in gegaan op school.  

De groepen 7 en 8 mogen weer in groepjes zitten, TSO is weer in de school en ook de 

klassen gaan weer naar de gymzaal.  

 

- ( Schoolgids & Concept jaarplan volgend schooljaar 2021/2022   wordt verplaatst naar 

de volgende vergadering)  

Zodra concept afgerond is wordt deze doorgestuurd. Studiedagen staan hier ook in. 

 

 



3. Verkiezingen 

Nieuw personeelslid mag de MR in. Team wordt hiervoor benaderd.  

Nieuw MR lid vanuit oudergeleding komt zich op de laatste vergadering voorstellen aan de 

rest van de MR.  

 

4. Statuten MR  

Nagelopen geen aanpassingen.  

 

5. Financiële planning  

Besproken, zie financiële planning bij de punten hierboven.  

 

6. Punten OV   

Geen. 

 

7. Punten GMR 

Besproken geen aantekeningen.  

 

8. Post  

Geen. 

 

9. Rondvraag  

Geen rondvraag.  

 

 

 


