
Notulen 
MR Vergadering 

 

Datum: Maandag 22 juni 2021 

Aanvang 20.00 uur 

Sluiting 22.00 uur 

Locatie Groep 6/7/8 

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 17 mei 2021 goedgekeurd 

 Onderwijsinhoudelijk 

 Evaluatie schooljaarplan 

Het plan zoals die er nu ligt wordt kort toegelicht en 

de evaluatie wordt beschreven. Hierin staat 

beschreven waar we nu aan werken, wat behaald is 

en wat we doorgeschoven hebben naar volgend jaar.  



 Schooljaarplan 2021-2022 

Wordt toegelicht. De hal is aangepakt het afgelopen 

jaar. Het aanpakken van het plein gaan we volgend 

jaar mee starten. Er wordt een werkgroep opgericht 

die hier mee aan de slag gaat. Van buitenaf is er ook 

gesproken met iemand die hier eventueel bij zou 

kunnen ondersteunen. Het idee is om een werkgroep 

te vormen met leerkrachten, leerlingen en ouders.  

 

Een deel van NPO middelen worden volgend jaar 

ingezet vooral op begrijpend lezen, sociaal en 

cultureel vlak. Door de corona omstandigheden zien 

wij vooral dat leerlingen op dit gebied zijn uitgevallen 

en dingen hebben gemist. Hieraan gekoppeld willen 

we ook de klassenbibliotheek vernieuwen.  

 

Korte toelichting gegeven over het IEP LVS en we 

hebben een korte informatieve video bekeken over 

het IEP LVS, waar we volgend jaar mee gaan starten.  

 

Financiën komen langzaamaan meer naar de school 

toe. Wat betekent dat we meer inzicht en 

zeggenschap hebben over de algemene budgetten, 

die eerder bovenschools beheerd werden. 

 

Schooljaarplan 2021/2022 is vastgesteld door de MR 

 Plan van aanpak NPO 

Al eerder hierboven kort besproken. Nog even 

verder kort toegelicht.  

Er is een schoolscan gemaakt en aan de hand hiervan 

hebben we gekeken of er onderdelen zijn waar we 

aanpassingen in moeten doen/ extra aandacht aan 

moeten besteden. Inzet NPO middelen is 

omschreven in het schooljaarplan 2021-2022 en is al 

kort besproken in het punt hierboven.  

We willen verder ook inzetten op het verkleinen van 

de instructiegroepen, opzetten van culturele 

projecten, extra personeel en inzet van andere 

middelen. 

 
Formatie schooljaar 2021-

2022 

Formatie is kort toegelicht en is tevens ook 

toegekend. De informatie hierover en de indeling 



wordt naar de ouders toe geïnformeerd a.d.h.v. de 

nieuwsbrief.  

 Algemeen 

 GMR Geen nieuws. 

 Rondvraag 
Korte vraag besproken over de oudergesprekken en 

de laatste schooldag. 

 Overige vergaderdata Geen 

 

Actiepunt Wie 

Notulen doorsturen Chantal 

  

 


