
Notulen MR 25-1-2022> verzet naar 1-2-2022    

 

Locatie: Online  

Notulant: Brenda  

Voorzitter: Marieke    

    

Leden: Brenda, Chris(ziek), Maarten B, Marieke.   

Genodigde: Suzanne    

   

      

1. Mededelingen en vaststellen agenda 

Geen bijzonderheden 

  

1. Notulen 16-11-2021  

Geen bijzonderheden. Suzanne plaatst dit online 

 

2. Rondje taken 

= Chris: beheerder teams en email (overname Maarten K) 

= Maarten: PR (stukje druivenpers) 

= Marieke: rooster gemaakt voor notulist 

 

3. Actiepunten vorige vergadering 

1. Suzanne terugkoppeling OR vrijwillige bijdragen schoolreisje. > 

Is verstuurd naar de penningmeester en wordt aangepast. 

2. Druivenpers stuk over corona en bereikbaarheid.  

Heeft in de druivenpers gestaan.  

 

4. Evaluatie Jaarplan 2021 en jaarplan 2022 bespreken. 



Suzanne licht het plan 2021 toe waar nodig. Mr geeft tips die Suzanne zal meenemen en aanpassen. 

Plan 2022:  

Korte toelichting edi.  

Nieuwe doelen besproken.  

Peuterspeel-ochtenden: eventueel in samenwerking met een andere school een open dag 

organiseren. Dit moet nog verder vorm krijgen en ook erg afhankelijk van de maatregelen rondom 

Covid-19.  

Donderdag wordt dit plan aangepast en mailt Suzanne dit naar de MR.  

 

5. Evaluatie continurooster 

In mei/juni enquête onder leerkrachten en leerlingen. 

Suzanne gaat nog een keer een urenberekening maken voor komend schooljaar om te kijken of op de 

woensdag de uren gelijk kunnen worden getrokken. >komt in de volgende vergadering terug.  

 

6. MR regelement en verkiezingen 

Keuze maken 2 of 3 mr leden uit de oudergeleding. >Er wordt een verkiezing uitgezet voor een 3e mr 

lid.  

Nieuwe aanstelling (ook tussentijds) is voor de duur van 3 jaar.  

@Chris: Maarten stuurt jou een mail met de typefout die in de het regelement staat van Catent. Jij 

kan dan vanuit de mr mail een directe mail naar de gmr sturen of ze dit kunnen aanpassen.  

Bij deze is het regelement vastgesteld.  

Verkiezing: eerstkomende druivenpers aandacht voor de verkiezing. 6 wk. Tijd om te reageren.  

Mailing via Nanoe naar ouders. 

Brief voor de verkiezing: doorlezen en aanpassen (opmerkingen in een andere kleur erbij en 

benoemen dat je akkoord geeft.)  

Deze week doorlezen en aanpassen zodat de brief maandag verstuurd kan worden. 

  

9. WVTTK en update met oudergeluiden.  

VK-klas voor de middenbouw loopt nog niet zoals het hoort. Intern wordt hier nu actie op gezet zodat 
dit hopelijk deze week nu loopt. Zo niet dan gaan we intern overleggen hoe we dit willen vormgeven. 

 

Ouder-tevredenheidsonderzoek voor de komende vergadering erop om eventueel terug te koppelen 
waar nodig.  



 

Suzanne hoort veel positieve geluiden vanuit ouders over de communicatie nu rondom covid/ 
thuiswerken. Ook hoort ze terug dat er veel duidelijkheid is hierover met de weektaak in classroom 
voor kinderen die thuis moeten werken. 

  

.  

10. Sluiting   

 

 


