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Notulen MR-vergadering 19 april 2022 
Start: 19.30 uur, eindtijd 21.00 uur 
Aanwezig: Margot 20.30 
Afwezig met kennisgeving: Hilde 
Plaats:  Live in lerarenkamer 
 

  Wie Actie of document  

1.  Opening  
 

Voorzitter  
 

 

2.  Vaststellen agenda  
- afscheid Saskia 

Voorzitter 
 

 

3.  Mededelingen 
- we hebben het kort over ziekte van leerkrachten, uitval en 
soms thuis moeten blijven van leerlingen. Vanuit 
oudergeleding ouders berichten over zorg over het 
leerkrachtenaantal. Bericht in nieuwsbrief 

  

4.  Binnengekomen/uitgaande post/e-mail 
- mail van een nieuwe ouder over inschrijfformulier. Er is een 
mail teruggestuurd. 

  

5.  Interne organisatie van de MR  
- terugblik MR-cursus 
- ons jaarplan gaan we omzetten naar statuut, we streven dit 
voor de zomervakantie af te hebben en na de zomervakantie 
vast te leggen. 
- verkiezingen oudergeleding 
2 leden gaan eind dit jaar aftreden of stellen zich herstelbaar. 
We hebben een tijdpad afgesproken (z.o.z.) 
 

Allen  
 

 

 Margot komt bij vergadering om 20.30 uur   

6.  Ontwikkelingen allerlei 
- rapport schoolcommissie over de belangrijkste 
schoolvakken 

  

7.  Kalender  
- studiedagen volgend schooljaar, 4 hele studiedagen en een 
halve dag 

Margot  

8.  Vanuit GMR 
- toekomstsvisie SCOH en zorg om lerarentekort dat volgend 
schooljaar verwacht gaat oplopen spreken uit de notulen van 
de GMR 

Nienke  

9.  Contact met OR 
- begroting van de OR vragen om in juni aan te leveren en 
uitnodigen voor vergadering 2 juni  
- in september OR afrekening vragen 

Anita  

10.  Vanuit ouders 
- Begeleiding zwakkere leerlingen, hoe werkt dat dan wat 
betreft hulp geven? (vraag vanuit een aantal ouders) 
Een aantal jaar geleden hadden we een RT’er om veel hulp te 
geven. Extra hulp geven wordt nu van leerkrachten in de klas 
verwacht. Alleen de kinderen met een apart programma, 

Anita  
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rugzakje of bijvoorbeeld dyslexie krijgen hulp van  onze RT’er. 
Vanwege het lerarentekort werden extra leerkrachten vaak 
ingezet voor de groep.  
Wat staat erover in de schoolgids? Nagaan in de komende 
schoolgids 

11.  Etentje MR op 16 juni om 18.00 uur, plaats nog nader te 
bepalen. 
Vergadering op 28 juni wordt ook vastgesteld voor schoolgids 
en uitslag verkiezing, statuut MR 

Allen   

12.  Rondvraag 
korte vragen om volgende keer op in te gaan 

  

13.  Afscheid Saskia   

 
 

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 

 
 
Actielijst MR 

 Wat? Wie Afgerond op 

1.  Op de agenda als eerste onze eigen punten Nienke  v 

2.  Stukje in nieuwsbrief over leerkrachtentekort eind mei Anita en Nafisa  

3.  Doornemen jaarplan en aanpassen als statuut Anita en Nienke  

4.  Vragen om begroting OR, uitnodigen voor 2 juni Anita   

5.  Komende schoolgids nagaan wat er staat over aandacht 
voor de sterke en de zwakkere leerling, over RT 

Margot en MR  

6.  Reserveren Hudson voor 16 juni Marielle  

7.  Tijdpad verkiezingen, versturen eerste vraag Nienke  

 
 
Tijdpad: 
1.Week 9 mei bericht via social schools, kandidaat stellen tot 24 mei  
2. Kandidaten vragen om motivatie met een foto erbij voor woensdag 1 juni 
3. We regelen op 2 juni de kandidaten en stembriefjes. Op …… mail aan alle ouders over het 
stemmen en genummerde stembriefjes uitgeven. Stembriefjes bij de leerkracht inleveren 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 


