
Notulen MR- vergadering dinsdag 25 mei 2021  

Aanwezig: Jantine, Bart, Sandra, Jouke, Maud, Laurens en Leonie (notulist) 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

3. Vaststellen notulen en actielijst vorige vergadering 

De notulen is goedgekeurd. 

4. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

5. Directiepunten 

a. Tijdsplan delen formatie (communicatieplan) en update formatie 

Dit plan heeft veel te maken met het NPO. Het NPO heeft invloed op de formatie. Er is een 

tijdsplan vanuit Morgenwijzer vastgesteld.14 juni worden de teams ingelicht en wordt de 

formatie gedeeld. 28 juni kan dit naar ouders worden gecommuniceerd. Voor onze school 

gaat op woensdag 30 juni de informatie naar ouders eruit met de klassenverdeling en de 

daarbij betreffende leerkrachten. 23 juni wordt alleen de groepsverdeling gedeeld met 

ouders. Informatieavond voor ouders, die vragen hebben over de groepsverdeling is op 29 

juni om 19.30 uur en de MR vergadering start die avond om 20.30 uur.  

b. NPO 

Doormiddel van een presentatie is de MR meegenomen in alle informatie rond het NPO. 

6. Vaste agendapunten 

a. Stand van zaken AC 

Er speelt een hoop in de AC. Er zit wat onvrede. AC heeft dit jaar helaas niet zoveel kunnen 

betekenen. Ouders willen de school graag ondersteunen en door Corona hebben ze veel 

“NEE” gekregen. AC heeft het idee om religieuze feesten te gaan vieren op onze school. Wij 

vinden dit niet goed. Aandacht besteden aan deze feesten is prima, maar dan tijdens de 

lessen geestelijke stromingen of tijdens Blink. Een wereldfeestdag zou bijvoorbeeld heel 

goed kunnen. Laurens gaat het gesprek aan met de ouders van de AC. 

b. Vaststellen ouderbijdrage 

Dit is nog niet besproken in de AC. Iets minder dan de helft is betaald. Je mag wel een 

herinnering sturen als school. Het sturen van facturen moet op handige momenten gaan 

gebeuren, waardoor je de kans vergroot dat er meer ouders betalen. We houden de 

ouderbijdrage op €35,-. Er zijn (nieuwe) ouders die eventueel mee kunnen denken over het 

stukje communicatie vanuit de AC. 

c. Bespreken concept schoolplan (4 jaarlijks) 

Dit volgt nog en dit komt er ook anders uit te zien door het NPO.  

d. Vergaderschema opstellen   

De vergadering van 14 september is verplaatst naar 21 september 2021. 

Datum en tijdstip Locatie 



Dinsdag 21 september 2021, 20:00 uur 
 

Vroonhoeve personeelskamer of via 
TEAMS! 
 

Dinsdag 26 oktober 2021, 20:00 uur 
 

,, 

Dinsdag 7 december 2021, 20:00 uur  
 

,, 

Dinsdag 25 januari 2022, 20:00 uur  
  

,, 

Dinsdag 8 maart 2022, 20:00 uur  
   

,, 

Dinsdag 12 april 2022, 20:00 uur  
 

,, 

Dinsdag 24 mei 2022, 20:00 uur 
 

,, 

Dinsdag 28 juni 2022, 20:00 uur  
 

,, 

    

7. Ingebrachte agendapunten 

8. Nieuws uit groepen 

Groepen 8 gaan niet op kamp. Er worden op school activiteiten georganiseerd.  

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

11. Actiepuntenlijst: 

Wie? Wat? Wanneer?   

Allen  

  
Punten voor GMR Vóór iedere vergadering 

  

Laurens 

Teams worden ingelicht over 

de klassenver- deling met de 

daarbij behorende 

leerkrachten. 

14 juni 2021 

 

Laurens 
Klassenverdeling wordt 

gecommuniceerd naar ouders. 
23 juni 2021 

 

Laurens 

Ouders kunnen online vragen 

stellen over de tot stand 

koming van de 

klassenverdeling. 

29 juni (19.30- 20.15 uur) 

 

Laurens 

Klassenverdeling met de 

daarbij betreffende 

leerkrachten wordt 

gecommuniceerd naar ouders. 

30 juni 2021 

 

Laurens 
Digitale vaardigheden 

meenemen in beleid 20-21 
2020-2021 

  

Laurens  
Mag een school binnen een 

bepaalde week zijn eigen  
Juni 2021 (morgenwijzer heeft 

dit vastgesteld voor alle 

  

 



communicatiedag kiezen? scholen, daar mag je een paar 

dagen van afwijken) 

 

Sandra 
Dropbox opruimen. Archiveren 

van oude documenten. 
Schooljaar 2020- 2021 

 

 

Sandra Stukje MR  
Start schooljaar 2021- 2022, 

in de eerste nieuwsbrief.  

 

Laurens 

Uitzoeken of een aanpassing 

in de ouderbijdrage tijdens 

een ouderavond kan worden 

toegelicht/ besproken.  

Schooljaar 2020- 2021 

 

 

 

 

 

 

 


