
 
 

Notulen MR-vergadering   
 
Datum Dinsdag 28 sep 2021  
Tijd 19:30 – 21:30u  
Locatie Fysiek, Handelstraat  
Notulist Sjoerd 
Afwezig Isabelle, Nicolette 

 
Nr Agendapunt Acties 
 Welkom Floor! 

Check - in 
 

1 Opening +  
Vaststellen agenda 

 

2.  Start van het schooljaar 
Schoolleiding licht dit agendapunt toe.  
 
De start van het nieuwe jaar is prima 
verlopen, maar heeft wel wat 
aandachtspunten. Er zit druk op de 
formatie. Het is lastiger geworden om op 
korte termijn leraren te vervangen en dit 
geldt ook voor de iets langere termijn.  
 
Schilders zijn begonnen aan de buitenkant, 
wat voor afleiding zorgt bij leraren en 
kinderen.  
 
Er is een klassenouderavond geweest. De 
gedachte achter deze avond is aan de 
klassenouders toegelicht. Er was een goede 
sfeer. Er wordt een klassenouderapp 
gestart waar de schoolleiding ook in zit om 
gevoel te blijven houden met wat er speelt 
voor de klassenouders 
 
Corona en start van het jaar wordt 
besproken. Het lijkt erop dat iedereen snel 
gewend raakt aan nieuwe situatie. 
 
Eerste schoonmaakavond gaat niet door 
voor ouders (was te kort dag i.v.m. 
versoepelingen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolleiding start 
appgroep met 
klassenouders 

3.  Jaarplan 
Schoolleiding licht dit agendapunt toe per 
doelstelling. 
 
MR denkt mee over het thema 
zelfstandigheid/autonomie en de rol van de 
ouders hierin. Ideeën als werken vanuit de 
theorie/kader/filmpje worden geopperd. 
Gedachte is om niet alleen te zenden vanuit 
de school. Suggestie wordt gedaan om 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ouders zelf voorbeelden aan te laten 
dragen. 
 
Leerteam portfolio wil meer nadruk leggen 
op procesgericht i.p.v. rapportgericht. 
Bijvoorbeeld door op te nemen waar 
kinderen zelf trots op zijn. Kan digitaal of 
combinatie, wordt nog uitgewerkt. 
 
De uitdagingen rond om ICT worden 
besproken. 
 
Vergroening schoolplein wordt besproken. 
Als eerste stapje wordt met de buren 
gezamenlijk de erfafscheiding beplant. 
 
Het thema duurzaamheid komt aan bod. 
Binnenkort is er een activiteit waarbij 
bakfietsen i.p.v. auto’s ingezet worden. Er 
komt een stukje over in de nieuwsbrief.  
 
Schoolleiding is benaderd door organisatie 
die besef wil vergroten van duurzaamheid. 
Thema wordt besproken met LAR.  
  

 
 
MR-lid ouder stuurt 
voorbeeld talentportfolio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolleiding schrijft 
stukje voor nieuwsbrief 
over activiteit met 
bakfietsen 
 
Schoolleiding bespreekt 
thema duurzaamheid 
met LAR 

4.  Verkeersveiligheid  
Acties worden besproken.  
 
Terugkoppeling uitslag enquête is in 
nieuwsbrief gekomen.  
 
Er is contact gezocht met gemeente, maar 
betreffende ambtenaar is heel druk en 
heeft nog niet gereageerd. Actie blijft 
staan. 
 
Thema komt ook nog in de klas terug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolleiding bespreekt 
thema verkeersveiligheid 
met bouwleiders 

5. Personele uitdagingen 
Schoolleiding geeft toelichting (deels bij 
agendapunt 2 besproken).  
 
Dit jaar moeten nog 2 
zwangerschapsverloven worden 
opgevangen. 
 
Suggestie ondersteuning door ouders 
(leesouder) wordt besproken. 
 
Communicatie over personele uitdagingen 
is belangrijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolleiding 
communiceert in 
nieuwsbrief over 
onderwerp 



 
 
6.  Mededelingen 

 
 

7. MR: 
- Evaluatie huidige MR werkwijze en 

resultaat 
- Nieuwe leden MR 

Er zijn 4 mannelijke kandidaten. 
Stemming is nog gaande 

- Vergaderdata 2021/2022 
Volgende vergadering besproken 

- Jaarverslag 
2 leden van de ouder MR nemen taak 
op zich (beknopte versie van max 2 
A4) 

- Mailadressen 
Voorlopig On hold 

 

8.  Actielijst 
 

 

9.  Rondvraag 
Mailbericht ouder: digitale schoolkalender? 
Is besproken. School gaat navragen bij 
ouders wat ze willen. 
 
Eerdere actie m.b.t. sinterklaascadeau(s) 
 

 
Schoolleiding gaat in de 
ouderenquête navraag 
doen  
 
Schoolleiding gaat bij 
sinterklaascommissie na 
of klassencadeau wordt 
doorgevoerd 

 
Actielijst: 
Nr Wie Actie Check  
1.  Schoolleiding Schoolleiding start appgroep met 

klassenouders 
 

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

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

 

4.  Schoolleiding Schoolleiding bespreekt thema duurzaamheid 
met LAR 

 

5.  Schoolleiding Schoolleiding bespreekt thema 
verkeersveiligheid met bouwleiders 

 

6. Schoolleiding Schoolleiding communiceert in nieuwsbrief over 
personele uitdagingen 

 

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

 

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

 

 
Notulist: 
2 november  Michelle 
 


