
⁶Notulen MR 17-01-2022 

Aanwezig: Simone, Anouk, Lotte, Marieke, Margret.  Afwezig met bericht: Stephanie. 

1.Opening door Simone. De notulen van 29-11-2021 zijn goedgekeurd en staan op de 

website.  

2.Ingekomen stukken/mededelingen: -info MR: Lotte geeft dit infoblad door aan Simone en 

Anouk. -Er is geen GMR vergadering geweest in december dus hierover geen punten. 

3.Punten vanuit de MR: -Contact ouders en leerkrachten: vanuit de oudergeleding is de 

wens uitgesproken om ouders tussentijds te informeren over de ontwikkeling van hun 

kind(eren). In het team zullen we bespreken hoe we in de periode tussen het 

welzijnsgesprek in oktober en de rapportbespreking in februari/maart ouders tussentijds 

kunnen informeren. We komen hierop terug.  

4.Punten vanuit de directie:  

 Het continu-rooster: we hebben in maart 2019 voor het laatst een enquête                    

gehouden of hieraan op onze school behoefte is. We zullen dit punt het komende jaar op de 

agenda zetten en in maart 2023 eventueel een nieuwe enquête houden onder de ouders 

van de leerlingen. Hieraan voorafgaand zullen we eerst de visie met het team bespreken.  

- Koffieochtend: zodra dit kan m.b.t. de coronamaatregelen, zullen we dit weer oppakken.                

-Protocol Sociale Veiligheid Kanjertraining wordt doorgenomen. Het veiligheidsprotocol met 

hierin het anti-pestprotocol wordt op de website geplaatst door Marieke.  

-Formatieoverzicht n.a.v. de teldatum: de teldatum verandert naar 1 februari. De  

toebedeelde formatie blijft zo goed als gelijk. Er  zal niet heel veel veranderen volgend 

schooljaar. Niemand hoeft weg. Het aantal groepen waarmee we volgend schooljaar zullen 

gaan werken is nu nog niet bekend. 

-Het vaststellen van het schoolplan: dit wordt in het voorjaar opgepakt. 

-Inventarisatie arbo-zaken en ziekteverzuimbeleid: Dit verloopt op stichtingsniveau. Er zijn 

geen bijzonderheden te melden. 

-Leerlingenraad: er is een filmpje gemaakt dat nog wordt tentoongesteld in alle klassen. Dit 

is er door corona nog niet van gekomen. De leerlingenraad gaat met Marieke om tafel om 

onderwerpen te bespreken die leven onder de leerlingen. De leerlingen zijn enthousiast. 

5.Rondvraag: Marieke heeft nog enkele mededelingen: Lindsay is gestart in groep 7/8. 

Yvonne gaat met zwangerschapsverlof vanaf 11 februari. Jacqueline Schilder zal de taken 

van Yvonne overnemen. Verder geen punten voor de rondvraag.  

6.Sluiting van de vergadering. De volgende vergadering is op maandag 14 maart. Aanvang 

19.30 uur.  

 

 



  


