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 Onderwerp Door Voorbereiding 

1. Opening en agenda 
Notulist aanwijzen 

Notulist: 
Wouter 

Vergadering wordt geopend 

2. Vaststellen notulen   Goed gekeurd en voor publicatie gereed 

3. Ingekomen stukken  Geen ingekomen stukken 

4 Activiteitenplan/scholing MR 
- Ambitiegesprek plannen 

 Er moet een ambitiegesprek worden gepland met 
Directeur. Verzoek is om dit op korte termijn in te 
plannen. Rol is toebedeeld aan voorzitter 
oudergeleding. Vanuit personeelsgelding is er ook 
een aanmelding (MB) 

5. Corona/noodopvang/thuis 
Onderwijs 

- NPO gelden 
- IOP gelden 

 NPO gelden: er moet een overzicht komen obv 
schoolresultaten afgelopen Covid periode. Een 
schoolscan. Gelden zijn bedoeld op duurzaam in 
te zetten en er kan gekozen worden obv een 
“menukaart”. Extra handen in de klas is bijv. een 
stuk invulling van deze gelden. Gelden zullen 
worden aangewend om ondersteuning in de klas 
en hoge order denken te ontwikkelen alsmede 
spelend en ontdekkend leren, sociaal en 
emotionele ontwikkeling en eigenaarschap.  
Doel PvA voor de zomervakantie klaar. MR wordt 
meegenomen in de plannen.  
IOP gelden: wordt aangevraagd  
Corona: Inmiddels alle klassen weer aanwezig. 
Veel quarantaine gevallen geweest. Geen 
aanvullende bijzonderheden te melden 
 

6. Bouw/ verbouwing 
 

Wouter/
Remco 

Overleg bouwcommissies tot op heden 
transparant en proces verloopt conform 
planning.  
Een aantal aspecten zoals tekeningen en 
voortgang wordt separaat gedeeld met MR en 
ouders leerlingen   

7. Notulen GMR 
- Veiligheidsbeleid 
- Vraag naar PGMR lid 

Ingrid Geen opmerkingen 

8. Ouder participatie 
- Nieuwsbrief oudergeleding 

 

 Nieuwsbrief wordt volgende week gepubliceerd 
op Social Schools na  een actualisatieslag door 



 

  

oudergeleding en publicatie verzorgen ism 
metMB.  

9. Overige zaken: 
- Hoe gaat het in de diverse 

groepen 
- Planning vergaderingen volgend 

jaar 
- Schoolplan/jaarplan 
- schoolgids 

  Met de MR is besproken hoe het loopt in de 
diverse groepen.  
Planning MR vergaderingen 2021 – 2022 wordt 
ter beoordeling rondgestuurd 
Schoolplan/jaarplan: wennen op school. MH stelt 
een vraag t.a.v. Kennismakingsperiode; is deze 
wettelijk gezien te lang? Antwoord wordt 
teruggekoppeld.  
Schoolgids; Gymrooster; met meerdere kinderen 
op school (uit een gezin) niet handig om dat je op 
twee locaties tegelijk moet zijn als er wordt 
aangevangen met gym  
Er zal nog een aanvullende toelichting worden 
gevraagd aan Directeur.   
 

10. Formatie & taakbeleid (evaluatie)  Formatie nog niet rond. Er was een kandidaat in 
procedure maar heeft gekozen voor functie 
elders. Er lopen momenteel gesprekken. Nadere 
informatie volgt tzt. Dit betreft basisformatie. Er 
kan een fulltimer worden geworven. Er lijkt keuze 
te zijn.  
Personeelsgeleding heeft instemmingsrecht  

11. rondvraag  nvt 

12. sluiting  Afronding 24 juni volgende MR vergadering 


