
Notulen MR-vergadering   
 
Datum Dinsdag 23 nov 2021  
Tijd 19:30 – 21:00u  
Locatie Händelstraat  
Notulist Michelle 
Afwezig  

 
Nr Agendapunt Notulen 
 Welkom Rohan en 

Sebastiaan! 
Check - in 

 

1 Vaststellen agenda Aanvulling: corona check-up. 
Er is ondertussen 1 groep thuis geweest i.v.m. 5 
besmettingen in de klas. Ook is er 1 leerkracht met 
corona geweest, maar geen verdere besmettingen in 
de klas. Nu is de rust weer wat meer teruggekeerd. 
Leerkrachten zijn niet angstig voor corona, maar 
meer angstig voor een nieuwe thuiswerkperiode. Het 
helpt dat ouders ook serieus zijn in het thuishouden 
en testen van kinderen. Voor leerkrachten is er ook 
nog steeds een snelteststraat.  

2.  Kennismaken  In duo’s bespreken wat elkaars kwaliteiten zijn en 
waar je juist minder interesse of kunde in hebt. 
Vervolgens je duo voorstellen aan de rest van de 
groep met als doel elkaar beter te leren kennen en 
samenwerking het komende jaar te versterken.  

3.  Jaarplan  Het huidige jaarplan is een overzichtelijk, met 
planning in tijd, opgesteld document, waar ook het 
strategisch plan van de KSU en de onderwerpen waar 
de school al aan werkten naast zijn gelegd. In de MR 
worden evaluaties besproken en toegelicht. 

4.  Mededelingen: 
- Personeel 
- Renovatie 

-coronatechnisch gaat het goed. Er zijn nog steeds 
wel uitdagingen voor de langere vervangingen, zoals 
zwangerschapsverloven. Nu is er ook uitval in groep 
3, waarbij school op het punt heeft gestaan om de 
groep 3 over de overige groepen 3 te verdelen, 
omdat er geen vervanging beschikbaar is. Er zijn nu 
echter toch nog openingen gevonden, dus hoe het in 
groep 3 wordt opgelost is nog niet helemaal duidelijk. 
Naar ouders mag er een duidelijker beeld zijn dat we 
het maar net redden, dus in de volgende 
oudernieuwsbrief opnemen.  
-1 vleugel van de school staat op de planning voor 
een renovatie. Dit is een grootse renovatie, waarbij 
ook klassen op andere plekken zullen worden 
ondergebracht. Er zijn op dit moment nog veel 
vraagstukken zoals hoe de renovatie precies zal 
verlopen en wat de gevolgen zijn. Wel is duidelijk dat 
de vergroening van het schoolplein niet gelijktijdig 
kan plaatsvinden met een renovatie en daardoor zal 
de vergroening van het schoolplein opschuiven.  
 

5. MR: 
- Jaarverslag  

- In het jaarverslag de functie schoolleiding 
veranderen in directeur. Ook hoort de directie niet 



- Vergaderdata 
2021/2022 

- Deelname 
vergaderingen 
GMR 

officieel bij de MR. Naam Michelle onjuist en dus 
veranderen (de Langen). 
- Voorgestelde vergaderdata zijn akkoord.  
- Er is een training voor MR-leden. Opgeven kan via 
directeur.   

8.  Actielijst Zie actielijst. 

9.  Rondvraag -zichtbaarheid MR moeilijker door 
coronamaatregelen. Nieuwe foto van MR maken en 
zichtbaar in school hangen en in oudernieuwsbrief 
opnemen, kan bijdragen aan zichtbaarheid. 
Daarnaast kunnen MR-ouders korte enquêtes onder 
ouders houden als zij input van ouders willen.  
-bericht over gezonde traktaties kwam tegelijk met 
schoentraktatie van de sint. Dit was geen handige 
timing.  

 
Actielijst: 
 
Nr Wie Actie Check  
1.  Directie Directie start appgroep met klassenouders V 

2.  MR-lid ouder MR-lid ouder stuurt voorbeeld talentportfolio 
 

V 

3.  Directie Directie schrijft stukje voor nieuwsbrief over activiteit met 
bakfietsen 

V 

4.  Directie Directie bespreekt thema duurzaamheid met LAR  

5.  Directie Directie bespreekt thema verkeersveiligheid met 
bouwleiders 

 

6. Directie Directie communiceert in nieuwsbrief over personele 
uitdagingen  

V 

7. Directie Directie gaat in de ouderenquête navraag doen bij ouders 
of papieren kalender nog gewenst is 
 

 

8. Directie Directie gaat bij sinterklaascommissie na of 
klassencadeau wordt doorgevoerd 
 

V 

9. Directeuren  Opnemen in de oudernieuwsbrief dat de school het qua 
inval maar net redt en de kans bestaat dat klassen naar 
huis worden gestuurd.  

 

 
Notulist: 
Dinsdag 1 feb (online)   Nicolette 
Dinsdag 22 maart (fysiek)   Floor 
Dinsdag 31 mei (online)   Sebastiaan 
Dinsdag 21 juni (fysiek)   Rohan 


