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Notulen MR-vergadering 20 januari 2022 
Start: 19.30 uur, eindtijd 21.00 uur 
Aanwezig: Margot, Anita, Hilde, Nafisa, Rick, Mariëlle, Saskia en Nienke 
Plaats:  Online via Teams 
 

  Wie Actie of document  

1.  Opening  Voorzitter  
 

 

2.  Vaststellen agenda  
Toevoegen bij punt 5: verkiezingen  

Voorzitter 
 

 

3.  Mededelingen: 
- geen mededelingen 

  

4.  Binnengekomen post 
Er was geen mail via de gmail van de MR 

Secretaris  

5.  Interne organisatie van de MR  
- Jaarplan MR schooljaar 2021-2022; we bespreken het 
bestaande handboek/statuut en hebben het over 
aanpassingen.. 
- Waar willen wij ons proactief op gaan richten? Zie ook 
jaarplan. 
- Etentje/afscheid vertrokken leden: we maken volgende 
keer een afspraak in april.  
- Welke MR-cursus/training en voor wie? Deze site 
Cursusaanbod Vereniging Openbaar Onderwijs | VOO.nl 
biedt meerdere cursussen voor ouders én leerkrachten 
aan. Eerste voorkeur is 16 maart. 
 
-Verkiezingen 2 ouders: Nafisa was in september 3 jaar lid, 
Hilde is komende juni 3 jaar lid. Dat betekent dat ze in 
principe aftreden. Ze wil beiden graag nog een termijn 
blijven. Dit kan met toestemming met ouders, maar er 
moet waarschijnlijk wel een verkiezing worden 
uitgeschreven. Uitzoekpunt voor de volgende vergadering. 
 

Allen  
 
 
 
document en 
site doornemen 

 
Handboek-statuut 
aanpassen 
Actie: Nienke 
 
Jaarplan 
 
Afspraak april  
 
Collectieve 
training 
actie: Nienke 
 
Actie uitzoeken: 
Verkiezing nodig? 

 Margot komt bij vergadering om 20.15 uur   

6.  Ontwikkelingen betreffend Corona 
Margot vertelt over de klassen, die thuiswerken vanwege 
de 3 leerlingen met Corona per klas.  
Ze vertelt ook over de eerste leerkrachten die hybride 
onderwijs geven, wat ze eerder nog niet deden. 
Het ontwikkelen van de leerlingenraad staat nu ook weer 
even op een laag pitje.  
Looproutes zijn in school niet mogelijk, overblijf is niet 
meer gemengd.   

Margot  

7.  Stukken OR 
- Begroting ouderbijdrage OR schooljaar 2021-2022 n.a.v. 
gesprek van 7 december : we hebben het kort over de 
avond van een aantal leden van de MR met de OR-
penningmeester 

Saskia, Margot 
en Anita 

 

https://voo.nl/cursussen
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Beslispunten voor ons:  
- Akkoord met de begroting van dit jaar: ja 
- Wat willen we met de verantwoording van het afgelopen 
jaar: de decharge is verleend en er zijn afspraken gemaakt 
voor de komende begroting. 
 - We vragen in mei om de begroting van de OR. Als er 
plannen zijn, die invloed hebben op de begroting, dan 
moeten we dat wel op tijd indienen. 

8.  Meerjarenbegroting (kort) 
Zie bijlages voor de samenvatting en de toelichting. 
Het antwoord van B.T. stuurt ze via de mail. 
 

Margot 2 bijlages 

9.  Vanuit GMR 
- kledingcode vanuit GMR (zie bijlage) 
De kledingcodes van eerder zijn los gelaten. Scholen zijn 
nu zelf verantwoordelijk ervoor, hoe ze omgaan met deze 
kledingcode, (voorbeeld beleid t.o.v. bepaalde kleding van 
personeel). Dit punt is al vastgesteld door de GMR.  
 
Wanneer de nieuwe schoolgids uitkomt, zal hier een 
stukje over in komen, als MR zullen daar goed naar kijken. 
We bespreken kort hoe wij zelf staan tegenover het wel of 
niet aanhouden van de kledingcodes. We zullen naar de 
communicatie naar ouders toe (als in schoolgids) goed 
moeten kijken hoe andere ouders dit kunnen zien 
(christelijk of juist niet). 
 

Margot  

10.  Vanuit ouders 
- Tijdstip Cito-toetsen na de kerstvakantie 
De toetsen begonnen al in de eerste week na de 
kerstvakantie. De vraag is dat of dat voor de kinderen het 
beste is. De verklaring is dat we te maken hebben met een 
planning van Cito, onze eigen jaarplanning en met onze 
eigen groepsbesprekingen. Het zou één week later 
kunnen dan we nu hebben gedaan. 
 

Anita  

11.  Rondvraag 
Geen rondvragen 
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Vergaderdata schooljaar 2021-2022 
 

Do 25 november 2021 Do 10 maart 2022 Do 2 juni 2022 

Do 20 januari 2022 Di 19 april 2022 Di 28 juni 2022 (optioneel) 

 
 
Actielijst MR 

 Wat? Wie Afgerond op 

1.  Aanpassen jaarboek MR voor volgende vergadering Nienke  

2.  Doorlezen nieuwe jaarboek voor volgende vergadering Iedereen  

3.  Afspraak cursus maken 16 maart Nienke V 

4.  Etentje april – agenda’s mee op 10 maart Iedereen   

 
 
 
 
 


