
Notulen 
MR Vergadering 

 

Datum: Maandag 17 mei 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), Leonoor Seidel (lid PG) en Chantal Huizenga 

(secretaris, Lid PG) 

Afwezig - 

 

 

 Agendapunt: Opmerkingen: 

 Opening/Start: Opening door Bart. 

 
Vaststellen agenda en 

inventariseren rondvraag 
Goedgekeurd 

 
Notulen vorige vergadering 

22 maart 2021 
Notulen van 22 maart 2021 goedgekeurd 

 Onderwijsinhoudelijk 



 
5 gelijke dagen model - 

voortgang 

Niels ligt kort toe waar we nu staan. We zijn nu aan 

het bekijken wat werkt en wat niet en evalueren dit 

met elkaar. Hierbij zijn we nu vooral naar het rooster 

aan het kijken. Tevens draaien we nu ook al met het 

nieuwe pleindienst rooster.  

Het voorstel om dit rooster door te trekken tot aan 

de zomervakantie ivm continuïteit. MR is het hier 

mee eens. 

 Extra (middelen) corona 

Er wordt toelichting gegeven op het nationaal 

onderwijs plan en wat dat voor ons betekent. We 

hebben bekeken waar onze knelpunten zitten en hoe 

we hier de aankomende tijd aan willen gaan werken. 

We willen vooral in gaan zetten op lezen, begrijpend 

lezen en sociale (culturele) activiteiten/projecten. Als 

het plan klaar is moet het plan nog door de MR 

goedgekeurd worden. Voor nu is dit onderdeel nog 

even informerend. 

 Status werkverdelingsplan 

Het werkverdelingsplan is klaar en blijft zoals 

afgelopen jaar. Het plan in met het team besproken 

en daaruit is besloten dat we het volgend jaar 

houden zoals het nu is.  

 Vakantierooster 2021/2022 

Vakantierooster is overgenomen vanuit de stichting 

en is door de GMR goedgekeurd. De verdere 

invulling van de margedagen moeten nog ingevuld 

worden. 

 Formatie nieuwe schooljaar 

Zoals de formatie de vorige keer besproken is ligt nu 

bij het stafbureau. Hier is nog geen definitief bericht 

over geweest. Dus verder geen nieuwe informatie 

 Algemeen 

 
Jaarplanning nieuwe 

schooljaar 

Hier is verder nog geen nieuws over. Komt in de 

volgende MR nog naar voren. Dan een 

conceptplanning met elkaar bespreken en nadenken 

over wat volgend jaar specifieke aandacht nodig 

heeft.  

 GMR Geen nieuws. 



 Rondvraag Geen vragen.  

 Overige vergaderdata - 21 juni 2021 

 

Actiepunt Wie 

Notulen doorsturen Chantal 

Concept planning voor volgend jaar Niels 

  

 


