
Agenda MR vergadering 16 juni 2022 
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 roze)   
Algemeen tevreden over de behaalde doelen en de nieuw gestelde doelen voor het 
komende schooljaar.  
Doelstelling 3: De open lesmomenten van de VZS worden vervangen door een open 
lesweek, waarin ouders op inschrijving kunnen meekijken bij verschillende 
vakgebieden.  
Doelstelling 5: PLG Samen Sterk wordt opgeheven, omdat daar een volledige 
kwaliteitskaart voor gemaakt is. De overige PLG’ s: Wij zijn een Vreedzame school, 
Gelijke kansen, passend onderwijs en Op weg naar de toekomst, worden voortgezet.  
 
• Concept jaarplan nieuw schooljaar 2022-2023  
Concept jaarplan zal op de activiteiten lijst, verplaats worden naar de laatste 
vergadering in juni/juli i.p.v. de vergadering van april/mei.  
Algemene gelden: NPO gelden in vermelden, zodat deze ook mee genomen kan 
worden in de evaluatie.  
In jaarplanning het onderwerp lerarentekort terug laten komen, samen met het 
onderzoeken naar de oplossing voor het tekort bij de TSO.  
Doelstelling 1: Aanpassing over de nieuwe taal methode: deze wordt eerst in de 
groepen 4,5 en 6 geïmplementeerd en het jaar erop zullen ook de groepen 7 en 8 
overgaan.  
Doelstelling 5: Eventuele toevoeging: Corona voorbereidingsmaatregelen delen aan 
het begin van het schooljaar met nieuwe ouders, zoals online inloggegevens.  
 
• Studiedagen schooljaar 2022-2023    
Vastgesteld.  
 
• Schoolgids (volgt later, zal ook verplaatst worden op activiteitenlijst)  
De schoolgids zal naar de eerste vergadering in September verplaatst worden.  
Ook de activiteitenlijst zal op deze vergadering worden bij gewerkt.  
Statuten zullen ook op de vergadering van September gezet worden.   
 

3. Evaluatie MR + afspraak jaarverslag   
Grootte van de MR geleding besproken. I.p.v. 6 leden terug naar 4 leden.  
Jaarverslag wordt geschreven door F en zal deze rondsturen wanneer deze afgerond.  
 
4. Afscheid leden/welkom nieuwe leden  
Nieuw lid voor de oudergeleding is voorgesteld. Er neemt 1 ouder en 2 personeelsleden 
afscheid van de huidige MR samenstelling.  
Vanwege de verandering in grootte van de MR zal ook de voorzitter afscheid nemen, zij 
zal waarschijnlijk in de eerst vergadering in September afscheid nemen.  
 
 



5. Financiële planning   
De MR bijdrage wordt geschonken aan het Lustrum eindfeest.  
 
6. Punten OV    
Geen.  
 
7. Punten GMR  
Incidenten / klachten registratie stichting breed doorgesproken.  
Stijgende energiekosten, hoe hier naar te handelen, wordt onder de loep genomen.  
Rekenen is als speerpunt onder de aandacht in gehele stichting.  
 
8. Post   
Besproken.  
 
9. Rondvraag   
Geen.  

 

Let op voor de volgende vergadering:  

Schoolgids, activiteitenoverzicht en statuten op de vergadering van September.  


