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Notulen MR vergadering dinsdag 29 juni 2021 
Notulist: Chris 
Tijd: 15:00-17:00 uur 
 Onderwerp: Opmerkingen: 
1 Notulen vorige vergadering Goedgekeurd, kunnen op de website. 

2 Mededelingen /  
ingebrachte stukken:  
 

We zijn blij dat alles qua formatie rond is. 
 
Punten m.b.t. de jaarvergadering (25 augustus): 
- Mariëtte gaat in de MR, kan in het jaarverslag van de MR. 
- Mary zal vragen aan Marc of hij nog penningmeester wil 
blijven. Daarnaast moeten de cijfers voor het financiële 
jaarverslag op orde gemaakt worden door Marc. Ook dit zal 
Mary vragen.    
- Lianne maakt het jaarverslag voor de OR.  

3 Formatie Nieuw MR-lid: Mariëtte zal Chris vervangen.  
Nieuwe notulist: bepalen in de eerste vergadering volgend 
jaar.  

4 Schoolgids Schoolgids besproken en waar nodig aangepast. MR gaat 
akkoord met de inhoud.   

5 Schoolontwikkelplan Schoolontwikkelplan besproken.  
Belangrijkste punten:  

• Begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen 
samengenomen; in de toekomst zal de focus komen 
te liggen op de tekstaanpak (genaamd: close 
reading).  

• Talentontwikkeling: is niet volledig afgerond wegens 
corona, hoewel we de kaders hebben. We willen een 
ruim aanbod bieden, zodat de kinderen talenten 
kunnen ontwikkelen én ontdekken.  

6 Kwaliteitsmonitor Kwaliteitsmonitor besproken.  
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7 Tevredenheidsonderzoek We zijn blij terug te lezen dat zowel medewerkers als ouders 
als leerlingen positief zijn. De leerlingenraad denkt goed 
mee met de ontwikkelingen op school.  

8 Coronaprotocol Ouders mogen op afspraak in de school komen. 
Luizencontrole kan volgend jaar ook weer plaatsvinden. 
Irma stuurt een herinnering naar de luizenmoeders. 
Start schooldag onderbouw 
Het wordt door de leerkrachten als prettig ervaren dat de 
kinderen in de onderbouw zelfstandig de klas inkomen.  Het 
bevordert de zelfstandigheid en voorkomt moeilijke 
afscheidsmomenten. Dit willen we voortzetten. De 
inloopmomenten zorgen ervoor dat de ouders ook regelmatig 
in de klas kunnen kijken. Voor de onderbouw meer 
inloopmomenten dan de midden- en bovenbouw.  
Musical 
Ouders krijgen deze week een mail. Van groep 6/7 alleen 
de ouders en van groep 8 het gezin.  
Afscheid Brigitta en Chris 
Irma schrijft deze week even een korte mailtje over hoe de 
afscheidsmiddag (8 juli) eruit ziet, namelijk een informele 
middag met een hapje en een drankje.  

9 NPO-gelden / subsidies € 700,- per kind, tweede jaar €500,- per kind. Plan wordt 
akkoord bevonden. MR heeft vertrouwen in de aanpak van 
school uitgesproken.  

10 Rondvraag Het zou leuk zijn om de eerste schooldag ouders de 
mogelijkheid te geven Renske en Mariëtte te ontmoeten. Alle 
kinderen, ouders en leerkrachten verzamelen even buiten.  
MR-planning zal nog worden gemaakt.  

 
 


