
 

 

MR vergadering – 14 september 2021 
Aanwezig 
 

Agnes, Kevin, Nanja, Gepke, Cecile 

Afwezig  

Datum 14-09-2021 
Locatie/tijd Sint Joris teamkamer – 18.00 MR, vanaf 18.45 met directie. 

 
 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

Voor einde 

schooljaar 

Contact opnemen met OR over richtlijnen appgroepen (zie 

notulen januari, toen is het besproken) 

 Cecile 

z.s.m. OR vragen om hun begroting over het afgelopen schooljaar I Kevin 

z.s.m. Reactie sturen aan GMR over thema-avond  Gepke 

z.s.m. Poll ouders uitzetten (wordt volgend schooljaar)  Gepke 

Vergadering 

september 

Schooljaarplan op de agenda zetten voor vergadering MR 

september 

 Gepke 

Vergadering 

september 
Jaaroverzicht MR afmaken en doorsturen aan rest MR  Gepke 

Zodra samenstelling 

MR definitief is 
Datumprikker versturen voor vaststellen vergaderdata 2021-2022  Gepke 

    

 

Agendapunt Wie Status Toelichting Bijl. Notulen 

MR      

Mededelingen (ook 
actiepunten 
langslopen) 

    Lijkt moeilijker om klassenouders te vinden. 
Vermoeden dat dat ligt aan minder binding van 
ouders met school door alle coronaperikelen. 



 

 

Vossenjacht was erg leuk en heel goed hiervoor. 
1,5m gaat eraf, dus zijn er opties om ouders weer 
meer bij school (en in school) te betrekken. 
 

OR: veel nieuwe leden, ook nieuw bestuur. Kevin 
vraagt of zij de begroting van vorig jaar in willen 
dienen en de opzet voor dit jaar erbij willen 
aanleveren als ze al zover zijn (even afwachten hoe de 
eerste OR vergadering gaat). Ook de OR uitnodigen 
voor de vergadering van oktober voor kennismaking. 

Taakverdeling MR   Willen we iets wijzigen in de rolverdeling?  Zelfde. Kevin voorzitter, Gepke secretaris. 

Scholing MR   Zijn er MR leden die behoefte hebben aan 
scholing en zo ja, op welk gebied en zijn er 
kosten waar we rekening mee moeten 
houden? (ook voor punt begroting) 

 AOB abonnement loopt. In de vergadering van 
oktober een onderwerp vaststellen waarover we 
graag advies willen van de AOB (omdat we voor een x 
aantal uur gratis advies in kunnen winnen) 

Begroting MR   We hebben als uitgaven het 
serviceabonnement van de AOB (€495,- ex 
btw) en het eindejaarsetentje. Blijft dit 
hetzelfde en zijn er nog andere kosten die we 
voorzien dit jaar? 

 We voorzien geen veranderingen. 

Jaarverslag 2020-2021   Het excelbestand met het jaaroverzicht is 
meegestuurd. Ook een (snelle) opzet voor het 
jaarverslag. Vragen zijn nu: 
- bij welke onderwerpen is meer toelichting 
nodig? 
- Hoe willen we het jaarverslag opmaken? Zijn 
er aanvullingen? Andere ideeën? 
Jaarverslag MR - Vereniging Openbaar 

XX Idee poll: 
- Welke communicatie lezen ouders en welke 

communicatie vinden mensen zinvol (?) 
- Joris' nieuws, social schools berichten uit de 

groepen, social schools berichten schoolbreed, 
bezoek website. 

-  
Foto’s MR leden in jaarverslag 

https://voo.nl/kennisbank/documenten-medezeggenschap/jaarverslag-mr


 

 

Onderwijs (voo.nl) Hier staat informatie over 
wat er in zou moeten. 

 

Jaarverslag bij Joris’ nieuws versturen. Stukje in Joris’ 
nieuws 'Jaar is weer begonnen. Jaarverslag. Enz' 

Jaarplanning MR   Het concept jaarplan is meegestuurd. Zijn er 
nog aanvullingen? Zijn er specifieke 
aandachtspunten/speerpunten voor het 
komende schooljaar? 

X OR in oktober. 
Speerpunt: ouderbetrokkenheid 

- Hoe vergroten? 
- Wat is het beeld van ouders van onze school? 

- Wat is er de afgelopen periode gebeurd om 
ouders bij school te betrekken? 

Schooljaarplan 2021-

2022 

  Zijn er vragen over het schooljaarplan?  
 

  

Appgroep richtlijnen   Is dit opgepakt? Moeten wij hier nog iets mee?  Vraag voor straks als Cecile er is 

Inspectiebezoek   Dit wordt door Cecile in deel 2 toegelicht.  - 

Poll ouders   Onderwerpen bedenken. Op welke hoofdlijnen 
willen wij de mening van ouders graag horen? 
Kunnen we die hoofdlijnen/-onderwerpen 
alvast in het jaar plannen? 

 Communicatie 
Ouderbetrokkenheid (zie eerder) 

      

MR  + Directie      

Mededelingen     Rumoerige start jaar, gebroken pols bij een kind, twee 

groepen in quarantaine vanwege coronabesmetting 

teamlid, gelukkig verder geen besmettingen. Ook qua 

gedrag een roerige start. Hopelijk verloopt het verder 

rustig. 

https://voo.nl/kennisbank/documenten-medezeggenschap/jaarverslag-mr


 

 

Begroting MR   Overzicht geven van de te verwachten uitgaven 
van de MR. 

 Zelfde als vorig jaar. 

Schooljaarplan 2021-

2022 

  Samen het schooljaarplan doorlopen en 
eventuele vragen bespreken. 
 

 Geen vragen en opmerkingen. Helder. 

Appgroep richtlijnen   Is dit opgepakt? Moeten wij hier nog iets mee?  Er is contact geweest tussen Cecile en Thesanne. 
Zodra de klassenouders van alle groepen bekend zijn, 
worden de richtlijnen verstuurd. 
 

Ouderbetrokkenheid: vossenjacht en 
oudergesprekken weer in school zullen wel helpen. 
Altijd goed om na te denken over extra manieren om 
ouders te betrekken. 
Polls MR gebruiken ook. Ook een open stukje waarin 
ouders tips kwijt kunnen. 

Inspectiebezoek   Cecile licht de stand van zaken toe.  Gisteren startgesprek geweest met bestuur. Nieuw 
toezichtkader. 4 directeuren aanwezig om elk type 
school te vertegenwoordigen 
(klein/groot/hb/achterstand). Verkennend. Inspectie 
gaat de komende twee maanden onderzoek doen op 
verschillende scholen. Kan zijn dat ze op een school 
naar rekenonderwijs gaan kijken, of bij een 
vergadering van een werkgroep of bij een school gaan 
kijken naar handelingsgericht werken. In principe 
geen oordeel meer over een individuele school. Maar 
dus elementen op verschillende scholen in de 
stichting en alleen diepgravender onderzoek bij 
zorgen over een school. Vorig schooljaar is er een 
goed gesprek geweest met de inspectie vanuit onze 



 

 

school, dat was positief, dus er zijn geen zorgen over 
onze school. 
November 2021 afronding van het hele 
inspectierapport. Er zijn nog geen geplande data. 
Inspectie gaat aangeven en inplannen wat ze waar 
willen zien. 

Afsluiting     Jasmijn (CvB) heeft ontslag genomen, zij was 
aanspreekpunt voor onze school. Nu is dat weer 
Winfried. 

 
 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

z.s.m. Foto's aan Gepke sturen voor in jaarverslag  Agnes, Nanja, 

Kevin 

z.s.m. Stukjes Joris’ nieuws + jaarverslag  Gepke 

z.s.m. Poll communicatie richting ouders  Gepke 

z.s.m. Afspraken maken met Bas (GMR)  Gepke 

    

    

    

Status:  

B= Onderwerp ligt voor bespreking bij MR        I= Onderwerp ligt ter instemming bij MR      A= Onderwerp ligt voor advies bij MR 


