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Notulen MR vergadering dinsdag 25 mei 2021 
Notulist: Chris 
Tijd: 15:00-16:00 uur 

 Onderwerp: Opmerkingen: 
1 Notulen vorige vergadering Goedgekeurd, deze kunnen op de website.  

2 Mededelingen /  
ingebrachte stukken:  
 

Directie (Brigitta): 
Traject 1 NPO 2 jaar 
NPO om corona-achterstanden weg te werken.  
- Het plan is om meer leerdoelgericht onderwijs te gaan geven. 
De nieuwe rekenmethode zal hier op worden uitgezocht.  
- Tot slot zullen we extra begeleiding aanvragen voor 
individuele leerlingen. 
Traject 2 goed worden goed blijven 
We blijven op school werken aan de kwaliteit en willen dit 
onderhouden m.b.v. dit traject.  

3 Formatie Stand van zaken vacatures Chris en Brigitta: 
Nog geen nieuws. Er staan wat lijntjes open. Volgend 
schooljaar (rond januari) zal de procedure voor een nieuwe 
directie worden gestart.  

4 Jaarvergadering Stukjes: 
Mary maakt een stukje over dit schooljaar. We moeten nog 
even vragen wie het OR-stukje gaat schrijven.  
MR-organisatie: Voor volgend jaar even nagaan hoe we de MR 
gaan organiseren. Mary zal dit met Brigitta bespreken. 

5 Evaluatie afgelopen jaar Yvonne heeft het naar haar zin als nieuw MR-lid.  
De jaarplanning vinden we nog wel actueel. We schuiven zo nu 
en dan wat door.  
Werken met teams bij ‘kleine onderwerpen’ gaat prima. 
Meenemen voor de vergaderingen voor volgend jaar. Goed 
kijken naar welke vergaderingen fysiek moeten en welke 
online kunnen.  

6 Coronaprotocol Wat moeten de ouders (en school) als ze op vakantie gaan 
naar een risicogebied? Irma pakt dit op met Brigitta en houdt 
de MR op de hoogte.  

7 Promotie Mary gaat een datum prikken met Brigitta.  
8 Rondvraag Er is ineens een nieuw mailadres van de MR? Mary vraagt dit 

na bij Brigitta.  
Er zijn openbare en niet openbare agendapunten. De directie 
houdt zicht op wat openbaar komt (website). 
De volgende punten moeten nog worden besproken in de MR: 
Schoolplan, tevredenheidsonderzoek (uitslagen) en 
schoolgids.  

 
 


