
Notulen MR 2020-2021
Dag: Datum: Tijd: Voorz.: Notulist:

maandag 13-12-2021 18.00-19.00/
19.30 uur

Cynthia/
Maartje

Tessa

MEDEDELINGEN:
- scholing MR op maandag 8 november fysiek op school kwam te vervallen en is

verplaatst naar 31 januari. Dan bespreken mailwisseling en voorzitterschap.
- Jaarrekening OV/OR komt nog vanuit de nieuwe OV-leden. Is in ontwikkeling.
- MARAP
- De begroting van de nieuwe oudervereniging volgt nog.
- Vergaderagenda MR (jaarplanning) wordt gedeeld met Suzie en Tessa
- Werving MR-en GMR-leden middels nieuwsbrief

AGENDA PUNTEN
Punt Onderwerp: Tijd

(min.
):

Wie: Discussie/Besluitvormen
d/
Informerend/Voortgang

1 Schoolbegroting 10
min.

Ellen Informerend.

Hier de notulen van bovenstaand punt:
De schoolbegroting moet nog door de GMR, wordt hierna toegestuurd.

2 Omgangsprotocol 15
min.

Ellen Informerend/ voortgang/ opnieuw
bespreken

Hier de notulen van bovenstaand punt:
Er is een situatie waarin wordt aangegeven door een ouder dat het omgangsprotocol niet
goed is gevolgd. Het is nog niet duidelijk of het zit in het omgangsprotocol. Als hieruit komt
dat er nog iets moet veranderen aan het document, zal dit gebeuren. Het document ziet er
voor nu goed uit, maar wordt continu geëvalueerd.
Vraag van Suzie: “Hoe wordt de kinderen geleerd om met elkaar om te gaan?” Nu alleen via
lesjes, groepsafspraken (gouden weken) of gesprekken. Leuk om ooit eens het concept van
“mediators” te bespreken.
Als buiten school (bijv. thuis of op de bso) iets gebeurt en dit horen de leerkrachten, wordt
dit uitgesproken op school.
Een andere vraag is: “Hoe wordt mediawijsheid onderwezen?”. Bureau Halt komt lessen
geven, de bovenbouw doet: de dag vandaag. In de week van de Mediawijsheid wordt iedere
dag een ander onderwerp besproken om bewust om te gaan met Mediawijsheid
(Whatshappy, mediamasters).

3 1 oktober telling 5
min.

Ellen/
Maartje

Informerend

Hier de notulen van bovenstaand punt:
145 leerlingen. Hierop wordt de begroting vastgesteld.

4 Vacature MB en IB 10
min.

Ellen Informerend

Hier de notulen van bovenstaand punt:
Vacatures staan op meerdere plekken. Kan nog gedeeld worden in de nieuwsbrief.



5 Voortgang NPO
middelen

15
min.

Cynthia/
Maartje

Informerend

Onderbouw: woordenschat, ondersteuner gaat in de klas aan de slag. Overleg tussen
leerkracht en ondersteuner is goed. Schakel naar ouders wordt gemaakt.
Middenbouw: 4 ochtenden ondersteuning. Mariska neemt groep 3 en 4 apart voor lesjes in
lokaal Wit. Dit loopt goed.
Bovenbouw: door het lage leerlingenaantal wordt de NPO hier minder ingezet.
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W.V.T.T.K. / RONDVRAAG:

- Hoe wordt ouderbetrokkenheid verhoogd tijdens “Corona”?
Via Parro wekelijks kiekjes, filmen door de school.

VOLGENDE MR VERGADERING: zie schema.

Schooljaar 2021-2022
Dag: Datum Tijd: Notulist:

Maandag 8 november 18.00- 20.00 Tessa

maandag 13 december 18.00-20.00 Tessa

Maandag 31 januari
(scholing)

18.00- 20.00 Wendy

Maandag 14 maart 18.00- 20.00 Tessa

Maandag 23 mei (indien
nodig)

18.00- 20.00 Wendy

Maandag 20 juni 18.00- 20.00 Tessa
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