
Agenda MR-vergadering   
 
Datum Dinsdag 1 feb 2022  
Tijd 19:30 – 21:30u  
Locatie Online: 

https://zoom.us/j/95104387524  
Meeting ID: 951 0438 7524  
Passcode: 314041 

Notulist Nicolette 
Afwezig  

 
Nr Agendapunt notulen 
 Check - in MR wordt bedankt voor attentie voor het 

team. 
Bij vergaderdata plannen graag rekening 
houden met rapportdrukte 

1 Vaststellen agenda  

2.  Corona 
- Algemeen; hoe gaat het? 
- In relatie tot 

onderwijskwaliteit 
- En in relatie tot andere 

taken van directie 

Directie is druk met vervanging regelen in 
deze tijd daardoor minder in de klas. 
Boco's zijn goede ondersteuning voor 
directie. 
Leerkrachten vertellen hun ervaringen in 
deze coronatijd, vaak halve klassen, 
inhalen van CITO.  

3.  Jaarplan  Doelst.1: directie zal via de mail info 
geven over de behoefte hoe de school 
informatie kan verstrekken aan anders-
talige ouders 
Doelst2: in het nieuwe 
ontwikkelingsverslag zal aandacht zijn 
voor talent van kinderen 
Doelst 3: gedaan onderzoek zal in de 
toekomst de basis zijn voor een gesprek 
over kansengelijkheid en diversiteit 
Doelst 4: geen actie 
Doelst 5:ervaringen met WO methode en 
Blits zijn positief 
Doelst 6: Datamigratie geeft nog wat 
kleine strubbelingen, schoolplein 
vergroening nog niet op korte termijn ivm 
huisvesting 

4.  Mededelingen: 
- Personeel 
- Renovatie 

Schilderwerk is gedaan 
Vervanging vinden is en blijft een 
uitdaging. Compliment voor flexibiliteit 
van het team namens de directie. De MR 
geeft compliment naar directie voor de 
heldere communicatie naar de ouders 
 

5. Draagvlak 
- Hoe zorgen we dat wij 

vertegenwoordiger zijn van 
alle ouders en alle 
leerkrachten?  

 
Er wordt gekeken naar mogelijkheden om 
ouders te bereiken in deze coronatijd. 
Anderstalige ouders bereiken via what's 
app, dat is te onderzoeken dmv enquête? 
In de nieuwsbrief altijd een kopje MR? 



- Betrekken internationale en 
Engelstalige ouders (Rohan) 

Iets vaker een snelle korte enquête over 
een onderwerp? 
Focusgroepje samenstellen over een 
bepaald onderwerp, zgn Pullscheck doen? 
In de nieuwsbrief een link naar de notulen 
van MR? 
Online spreekuurtje voor ouders? 
In de nieuwsbrief kort aangeven waar we 
het over gaan hebben, met mailadres van 
MR zodat ouders kunnen reageren 
 

6.  Begroting: 
- MR geeft advies op de 

begroting; wat zullen we 
daarvoor afspreken? 

MR leden gaan met directie de begroting 
bekijken en deze MR-leden geven 
volgende vergadering advies 

8.  Actielijst -in volgende nieuwsbrief een oproep voor 
pullsgroep 
-MR-leden bekijken begroting 

9.  Rondvraag 
- Wordt er in het curriculum 

aandacht besteed aan 
programmeren? 

- … 

Dit staat niet in curriculum maar wordt in 
sommige groepen wel een beetje gedaan. 
(ICT 5,6,7 en BeeBot groep ½) Is wel een 
wens van de school, nu naschools 
aanbod. 
Een van de MR leden zal via een andere 
school een ontwikkelplan laten zien. 

 
Actielijst: 
 
 
 
  Wie Actie Check  
1.  Directie Schoolleiding start appgroep met klassenouders  
2.  MR-lid ouder MR-lid ouder stuurt voorbeeld talentportfolio 

 
 

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

V 

4.  Directie Schoolleiding bespreekt thema duurzaamheid met LAR  
5.  Directie  Schoolleiding bespreekt thema verkeersveiligheid met 

bouwleiders 
V 

6. Directie Schoolleiding communiceert in nieuwsbrief over personele 
uitdagingen 

V 

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

 

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

V 

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

V 

10
. 

sebstiaan Opzet maken pullsgroep voor ouders  

11 annette Infomeren bij andere school naar leerlijnen 
Programmeren voor de kinderen 

 

12 Rohan 
Sebastiaan 

Begroting bekijken bij directie  



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


