
Notulen MR vergadering 1 juli 2021 

Begintijd: 19:30 uur  

Lokaal: Kevin 

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  

- Evaluatie jaarplan (in het groen is geëvalueerd)  

Doelstelling drie: Is succescriteria begrijpend lezen behaald? Analyses worden nu 

gemaakt.  

 

- Concept jaarplan nieuw schooljaar 2021-2022 met doelstellingen  

Doelstellingen zijn omgedraaid hierbij, ook is dit weer per doelstelling uitgewerkt in 

succescriteria.  

Het formatief evalueren iets meer specificeren in het jaarplan. Nieuwe input wordt erin 

verwerkt.  

Ouder betrokkenheid blijft een belangrijk punt, ook de communicatie met ouders.  

 

- Studiedagen schooljaar 2021-2022   

Voor het voorstel van de geplande studiedagen wordt akkoord gegeven door de O-MR. 

 

- Corona- maatregelen / verloop  

Versoepelingen zijn ook in de school ingezet, betreft mondkapjes. Voor de rest blijven de 

maatregelen nog van kracht. Dit is ook gecommuniceerd in de nieuwsbrief jongstleden. 

Ouders ervaren het zelfstandig naar binnen gaan, ook wel als prettig. Hoe kunnen we hier 

een nieuwe vorm aan geven. Hier zal worden over nagedacht.  

 

- NPO presentatie  

Presentatie aan de hand van een PowerPoint door directie.  

Vanuit Fectio wordt er een duurzaam inzetbaar plan gepresenteerd, zodat er op een 

weloverwogen manier een keuze wordt gemaakt over de inzet van de NPO gelden.  

In het eerste jaar wordt 60% geïnvesteerd in de twee thema lijnen vanuit Fectio en 40% 

ter verbetering van de school en het tweede jaar draait dit om.  

O-MR en P-MR stemt in met dit plan, zoals nu gepresenteerd, voor op ’t Schoolhuys.  

 

- Werkverdelingsplan (volgt later, na de studiedag op woe 30 juni) 

P-MR stemt in.  

 

- Schoolgids  

Volgt later, wanneer alle documenten zijn ge-update zal deze worden gedeeld met de 

MR. Dit zal in de eerste vergadering in September zijn.  

 

 



3. Evaluatie MR + afspraak jaarverslag  

Verandering in het alleen bespreken van de actiepunten in het jaarplan is positief bevallen en 

werkt efficiënt. Verder is iedereen heel tevreden over de gang van zaken.  

Jaarverslag wordt gemaakt door M uit de O-MR. Ook zal er voor de eerste nieuwsbrief weer 

een informatief stukje geplaatst worden over de MR.  

 

4. Afscheid leden/welkom nieuwe leden 

Iemand uit de oudergeleding neemt afscheid en er is een nieuw lid voor in de plaats gekomen. 

Ook uit de personeelsgeleding is er een wisseling voor het komende schooljaar.  

 

5. Financiële planning  

Bijdrage is geschonken aan het eindfeest.  

 

6. Punten OV   

Zijn met directie in gesprek over de besteding van het budget.  

Vragen MR voor advies hierin.  

  

7. Punten GMR 

NPO gelden zijn ook hier besproken.  

M uit de MR zal gaan deelnemen in de GMR.  

 

8. Post  

Geen. 

 

9. Rondvraag  

Geen.   

 

 

De eerste vergadering voor het volgend schooljaar is op donderdag 23 september 2021.  

 
 

 


