
Notulen MR vergadering 30 september 2021 

Begintijd: 19:30 uur  

Lokaal: Groep 6 / 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 

2. Nieuwe MR leden introduceren  

1 nieuw ouder lid en 1 personeelslid, voorstel ronde gemaakt.  

 

3. Vergaderschema 2021 – 2022 

Dinsdag 9 november 2021  

Dinsdag 18 januari 2022 

Dinsdag 15 maart 2022 

Donderdag 12 mei 2022  

Donderdag 16 juni 2022 

 

4. Punten directie  

- Coronamaatregelen  

Directie heeft een stuk geschreven in de laatste info voor ouders. Maatregelen blijven van 

kracht tot sowieso aan de herfstvakantie. Daarna wordt gekeken naar een nieuwe vorm 

van samen komen voor ouders in de school, bij het brengen en halen. Dit zal dan via 

Social Schools gecommuniceerd worden naar ouders.  

Er zal ook een bericht uit gaan naar ouders over de problemen die zich op dit moment 

voordoen rondom het krijgen van inval leerkrachten bij uitval van een zieke leerkracht.  

 

- Doelstellingen bij jaarplan van de school (voortgang) 

Geen op of aanmerkingen.  

 

- Evaluatie startgesprekken  

Dit jaar hebben we de vorm van de gesprekken anders ingezet. We hebben alle 

gesprekken met kinderen laten plaatsvinden en echt ingezet op de kennismaking tussen 

ouders/kind en leerkracht en de afspraken voor het schooljaar.  

Oudergeleding geeft aan dat in de bovenbouw de voorbereiding doormiddel van een 

vragenlijst ook wel prettig is geweest, zoals in het voorgaande schooljaar. Dit zal de PLG 

ook weer meenemen in hun evaluatie. Sommige ouders zouden wat meer houvast / 

structuur willen in de gesprekken, doormiddel van wel eventueel een vragenlijst.  

 

- Invulling studiedagen: zie document nascholingsplan 

Scholing van het gehele team vooral ingezet op de pijlers zoals besproken over de 

besteding van de NPO gelden. Pijlers: Formatief leren en wendbaarheid.  

 

- Schoolgids 2021- 2022: document volgt 

pagina 18 – aanpassing over afname toetsen in het afgelopen schooljaar. Tekstueel een 

aanpassing maken over wat er wel gedaan is en wat de resultaten/evaluatie hiervan zijn. 

pagina 22 – aanpassing in de zin maken.  

 



5. Cursus MR 

Nieuw lid van de oudergeleding heeft de cursus gevolgd.  

 

6. Jaarverslag MR (PMRI) is ingestemd en is geplaatst op de site  

Geen op of aanmerkingen. 

 

7. Financiële planning  

Mr budget is weer beschikbaar – invulling wordt nog besproken.  

 

8. Punten OV   

Adviesvorming ouderbijdrage. 

(Toevoeging punt vaststellen ouderbijdrage: Het is een OV besluit en de MR heeft hier geen 

formele rol in. MR geeft wel advies aan de OV hierover. Geen instemming, maar adviserende 

rol.) 

 

9. Punten GMR 

Kennismaking heeft plaatsgevonden. Geen verdere op of aanmerkingen.  

 

10. Post  

Geen. 

 

11. Rondvraag  

Doen we alle vergaderingen live of afwisselend met teams. Wat is hierin de voorkeur van 

iedereen. Als leidraad houden we de vergaderingen live indien de agenda het toelaat kunnen 

we het via teams houden.  

 

 

 

 

 


