
Notulen 
MR Vergadering 

 

Datum: Maandag 04 oktober 2021 

Aanvang 20.00 uur 

Sluiting 22.00 uur 

Locatie Zoom meeting 

Notulist Chantal 

Aanwezig 
Bart Gorter (voorzitter, en lid OG), Anton Brinkman (lid OG), Niels 

Koster (directie)  en Chantal Huizenga (secretaris, Lid PG) 

Afwezig Leonoor Seidel (lid PG) 

 

 

 Agendapunt: Opmerkingen: 

 Opening/Start: Opening door Bart. 

 
Vaststellen agenda en 

inventariseren rondvraag 
Goedgekeurd 

 
Notulen vorige vergadering 

22 juni 2021 

Notulen van 22 juni 2021 kon niet meer gevonden 

worden. Wordt nog even gemaakt en de volgende 

vergaderingen besproken. 

 Onderwijsinhoudelijk 



 
Zakelijke ouderavond 

voorbereiden 

De zakelijke ouderavond staat nu op 15 november. 

Tijdens deze avond presenteert vooral de OR. 

MR licht kort het jaarverslag toe deze avond en de 

schoolontwikkelpunten voor het nieuwe schooljaar. 

Tot slot zal er een presentatie zijn over IEP-

leerlingvolgsysteem. Met dit leerlingvolgsysteem zijn 

we dit schooljaar een pilot begonnen.  

Voorstel is nog om kort een terugkoppeling te geven 

over het 5 gelijke dagen model.  

Er wordt een uitnodiging gemaakt inclusief agenda 

en stukken die meegestuurd moeten worden. Ook 

nog even een kleine reminder in de ouderapp. 

 
5 gelijke dagen model - 

voortgang 

Dit punt regelmatig even terug laten komen op de 

agenda dit schooljaar. Langzaamaan vindt iedereen 

zijn of haar draai. Een idee om nog te kijken hoe de 

kinderen het ervaren a.d.h.v. een enquête onder de 

leerlingen. OG van MR bevalt het prima, merken niet 

dat kinderen eerder moe zijn of heel erg moeten 

wennen aan het nieuwe rooster.  

 Algemeen 

 Jaarplanning MR 

Jaarplanning van de MR zal Chantal bekijken en 

aanvullen met punten uit het schooljaarplan die 

besproken moeten worden op de MR vergaderingen.  

 Vergaderdata vaststellen 

01-11-2021 (Jeroen uitnodigen Niels) 

17-01-2022 

14-03-2022 

09-05-2022 

11-07-2022 



 
Jaarverslag MR vorig 

schooljaar 

Chantal zal het jaarverslag maken en komt de 

volgende keer op de agenda.  

 Taakverdeling MR 

Taakverdeling blijft hetzelfde. Anton neemt de taken 

van Chantal (secretaris) over tijdens haar 

afwezigheid i.v.m. zwangerschapsverlof. 

 Scholingsbehoefte MR Geen scholingsbehoefte. 

 GMR Geen nieuws. 

 Rondvraag 

Geen verdere vragen voor MR. 

Wel nog even kort besproken dat er veel leerkracht 

wisselingen zijn, wat we begin dit schooljaar niet 

hadden voorzien en wat voor leerlingen even 

wennen is. Ook is de invalpool leeg, waardoor er 

bijna of geen vervanging is. Signalen herkennen wij 

en leerkrachten zetten een stapje extra en  

ondersteunen de invallers zoveel mogelijk. 

 Overige vergaderdata 

GMR heeft aangegeven dat het mogelijk is om iemand 

van de GMR aan te laten sluiten bij een MR vergadering. 

Hier hebben wij als MR niet echt behoefte aan. We 

houden de nieuwsbrief van de GMR in de gaten. 

 

Actiepunt Wie 

Notulen maken en doorsturen + die van 22-06-
2021 

Chantal 

Jaarverslag MR  2020/2021 Chantal 

Jaarplanning MR 2021/2022 Chantal 

Uitnodiging maken zakelijke ouderavond Niels 



Jeroen uitnodigen voor het bijwonen van MR 
vergadering op 01-11-2021 

Niels 

 


