
Notulen MR vergadering 

 
 
Datum: 29-06-2021  
  
Aanwezig (online): Mike, Esmée, Karima, Nicole, René, Niels, Maya, Miriam, Karin 
Afwezig:  
Notulen: René 
Voorzitter: Esmée   
 

1. Opening  
 
 

2. Notulen vorige vergadering  
- Notulen goedgekeurd. 
- Karin zorgt dat ze op de site en ouderportaal komen. 

 
3. Mededelingen 

- Ingekomen post: Artikel ‘Miljardeninjectie in het onderwijs’, Artikel ‘Diversiteit in de MR’, 
‘Zorg voor een vraagcultuur’. 
De artikelen zijn van toepassing op onze MR.  
 

- Mededelingen vanuit directie: 
 

• Geen mededelingen. 
Esmee:  
Hoe gaat het met de leerkrachten die langdurig ziek zijn? Het gaat de goede kant op.  
Versoepelingen?: De adviezen van het OMT worden toegepast. 
 

- GMR: - 
 

 
4. Goedkeuring schoolgids 

De schoolgids is in wording. Er zijn een aantal onderdelen aangepast. De (nieuwe) visie van 
de onderbouw, eigenaarschap binnen de school en kleine inhoudelijke aanpassingen. 
Binnenkort stuurt Miriam de definitieve schoolgids. De MR-leden lezen dit nogmaals door en 
geven goedkeuring door.  
 

5. Inzet NPO gelden 
In de eerdere documenten zijn de gelden uitgelegd. 
Aanvullingen: 
- Oxana zou in het plan 2x per week gymles aan de kleuters gaan geven. Wanneer er geen 

invulling is voor de vacature in groep3, moet dit plan misschien bijgesteld worden naar 
1x per week. 

- Pauzesport: De directie is in gesprek met een organisatie om in de pauze 
sportactiviteiten aan te bieden.  

- Er zijn nog een aantal punten die in het team overlegd gaan worden. 
 
 

6. Racisme 
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N.a.v. de situatie een tijdje terug in de wereld (black life mathers) hebben we racisme 
besproken. Hoe gaan we om met racisme?  
Binnen het team wordt het onderwerp besproken wanneer het nodig is. Er zijn in de 
afgelopen jaren geen incidenten geweest. Onze school is een kopie van de maatschappij. De 
kinderen binnen onze school zijn gewend om met verschillen om te gaan. De waarden en 
normen zijn goed.  
 

7. Opleiding Niels 
Niels heeft zijn Master ‘Leren en Innoveren’ afgerond. Niels vertelt wat zijn rol gaat zijn 
binnen het team. Niels gaat andere leerteams begeleiden in het proces met een 
ontwikkelformat binnen de leerteams. Hoe zorg je dat een innovatie door het team gedragen 
wordt? (theorie, doelen stellen, praktijk, feedback en nieuwe doelen stellen) 
 Hoe zorg je dat een innovatie duurzaam ingevoerd wordt en gewaarborgd blijft. 
 

8. Rondvraag 
Niels: Online of fysiek vergaderen? Hoe staat iedereen hierin? 
De MR-leden zijn hier flexibel in.  
Miriam: Bedankt voor de fijne vergaderingen dit schooljaar. 

 
9. Sluiting 
20:45u 

 

Actiepuntenlijst:  

  

Wie  Wat/ ingediend  Afgerond?  
Datum    
  

Crisisprotocol  Wordt doorgeschoven naar 3 november.  z.s.m. 

Leerkrachten MR  Leerteam ouderbetrokkenheid benaderen om hun 
plannen te kunnen bespreken met de MR  

Vóór 9 dec.   

Niels en Maya  De pilot van de huiswerkklas verder uitwerken en de MR 
informeren hierover.   

Na de herfst-
vakantie.  

 Karin Vraagt Astrid de notulen van de vorige keer online te 

zetten.  

  

 Esmee  Zet racisme op de agenda van de MR   

 Esmee  BVL en Meerjarenplan volgende vergadering  18 maart 

 Niels  Master opleiding in combinatie met leerteam 
eigenaarschap 

 Eind schooljaar 
2021 

   

Miriam 
 
Esmée 
 

Uitkomsten koerssleutels op agenda 
 
Plannen MR vergaderen  
 

11 mei 2021 
 
11 mei 2021 
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Maya Mailt bestand vanuit MR cursus z.s.m. 

 

 
Besluitenlijst:  
 
 

Datum:  Onderwerp en uitslag:  

22-09-2020  Esmée stuurt voortaan de laatste notulen mee met de agenda.  

09-12-2020 
  

Verhoging ouderbijdrage + kampgeld in de ouderbijdrage.  
Unaniem goedgekeurd. 

04-02-2021 Mondkapjes gropen 7 en 8 en leerrkachten akkoord 

04-02-2021 Plan rapporten en cito’s 
Voorstel goedgekeurd 

  
25-03-2021 Vakantierooster goedgekeurd 
29-06-2021 Schoolgids goedkeuren 
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Notuleren en postvak leegmaken MR, schooljaar 2020-2021  

09-09-2020  Karin  

03-11-2020  Niels  

09-12-2020  René 

27-01-2021  Maya  

18-03-2021 (verplaatst naar 25-03-2021) Karin  

11-05-2021  Niels  

 


