
 
Notulen MR Vergadering 
 

 

 

Algemeen 

 

Datum  30-06- 2021 

Tijd  19:00 – 21:00 

Locatie  Thuis via zoom 

 

Deelnemers    

 

EAN  Edwin van Anraad (Voorzitter, OG)  TKO Thijs Kok (PG) 

MRI Marjan Rinsma (OG)   ADO Anne Doornenbal (PG) 

      MRO Manon Rolink (PG)  

 

MSP Martijn Sprangers (Directie)                              later aangesloten nieuwe MR lid: RMO 

              

Agenda 

 

1. Opening vergadering, vaststelling agenda, algemene mededelingen  

Om 19:00 uur opent EAN de vergadering. Agenda wordt vastgesteld.  

Rianne van der Molen nieuw MR-lid (Oudergeleding)  

Maiken en Dion nieuwe MR-leden (personeel)  

Michael zal de MR verlaten, net als Thijs en Anne.  

 

2. Taakverdeling: notulist/secretaris      

Op dit moment werken we met een roulerende notulist. Deze vergadering zal worden genotuleerd door MRO. 

 

3. Verslag vorige bijeenkomst       

De notulen van de vergadering op 20 mei 2021 zijn vooraf aan de vergadering door de MR-leden beoordeeld. Op 

de thans liggende versie zijn geen opmerkingen. De notulen worden hiermee vastgesteld. 

 

4. Actiepunten 

De volgende agendapunten zijn besproken: 

schoolprogramma 2020-2023 (besluitvormend) Akkoord door alle MR leden.  
Dit document is door de KSU vormgegeven om zo daar onze eigen weg in te kiezen als 
school. Het gaat over de gelden die we hebben gekregen om de eventuele 
leerachterstanden weg te kunnen werken bij de leerlingen. Het is de bedoeling om dit zo 
duurzaam mogelijk in te zetten. Het is ingezet op: 
• Kleine klassen , kleuters, MB, BB 
• Flexklas – 2 dagen niet bekostigd uit flexibele schil 
• Extradagen IB – kwaliteitszorg 
• Extra ruimte voor specifiek individuele rt indien nodig. 

 



 
Notulen MR Vergadering 
Overige opmerkingen en vragen bij bespreken schoolprogramma: 
Blijven we de bovenkant zien en hoe blijven deze gewaarborgd. 
Kijken we als team hetzelfde naar leerlingen om zo goed te kunnen 
constateren wat elke leerling nodig heeft.  
Flexibele schil is ook voor opvangen leerkracht, om zo bij een collega te kijken en te ondersteunen in 
elkaars professionalisering.  
 
schoolplan 2021-2025 (besluitvormend). Akkoord door alle MR leden.  
In het schoolplan worden speerpunten beschreven die vanuit het team en ouder- enquêtes zijn 
gekomen. Vanuit deze leerpunten zullen de komende jaarplannen worden gemaakt door de 
verschillende leerteams. De parels en ambities/aandachtspunten staan ook in dit document 
beschreven.  
Beschrijving hoog en lage prioriteit: ervoor zorgen dat de punten die goed zijn niet verwateren en 
dus achteruit gaan. Dit wel als prioriteit blijven zien. Zie verder het document voor details.  
 
schoolgids 2021-2022 (besluitvormend) Oudergeleding gaat het document nog nalezen en 
geven voor de zomervakantie akkoord.  
De schoolgids is qua format iets veranderd.  
Overbodige en dubbele informatie is verwijderd.  
Is een belangrijk document. Dit is wat ouders als eerste van de school willen lezen. 

  
5. W.V.T.T.K. en sluiting vergadering      

Anne, Thijs en Michael bedankt voor de betrokkenheid en invulling aan de MR vergaderingen en alle acties die 

daaraan verbonden waren!  

 

Volgend jaar: MRI zal halverwege het schooljaar stoppen als lid van de MR als ouder, dan zoekt de MR weer 

naar een nieuw lid. Ook is dan een rol als secretaris te vervullen.  

 

 

Actiepunten 

  
 

# Onderwerp Status Eigenaar Initiatie Deadline 

1 Ventilatie Closed MSP 28jan21 2021 

2 Atelier/Creatieve lessen Closed MRI 28jan21 2021 

3 Schoolgids/Montistory Active MRI/TKO 26sep20 20mei21 

4 Ouderbetrokkenheid onderzoek Closed MPE 26sep20 2021 

5 Alternatief schoolreisje/kamp Closed MPE/ADO 28jan21 20mei21 

6 Doorgeven verbeterpunten Introductie Tussenbouw Active ADO 25mar21 20mei21 

7 Opstellen communicatie werving PG Active MRO 25mar21 20mei21 

8 Afstemmen MR transitie closed MRI/MPE 25mar21 20mei21 

9 Opstellen verkiezingsplan Closed  EAN 25mar21 20mei21 

10 Cultuursubsidie closed MRI/TKO 28jan21 20mei21 

 
 
 


