
Notulen MR- vergadering dinsdag 29 juni 2021  

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

(gast) 

1.Opening 

2.Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

3.Vaststellen notulen en actielijst vorige vergadering 

De notulen zijn goedgekeurd. 

Wijziging data i.v.m. studiedag team. Het wordt 21-6 

4.Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

5. Directiepunten 

a. Corona. De versoepelingen zijn via de nieuwsbrief en een brief vanuit Morgenwijzer met 

de ouders gecommuniceerd. 

b  AC. Er is een gesprek geweest tussen de directie en de AC om te kijken welke 

kansen er weer zijn na de coronamaatregelen. Het verzoek om losse religieuze feesten 

te vieren is afgewezen. Er zijn verschillende mogelijkheden besproken o.a. Wereldfeestdag 

evt in combinatie met Geestelijke Stromingen. Tevens is er gesproken over het 

overnemen van de rol van voorzitter. 

c  Formatie / werkdrukgelden. Formatie = rond,  werkdrukgelden 0,5 fte staat nog open, 

We zijn op zoek naar een muziekdocent 

6 Vaste agendapunten 

A Vaststellen schoolplan / NPO. Team heeft volledig akkoord gegeven. Het college van 

Bestuur van Morgenwijzer heeft het plan eveneens vastgesteld 

Oudergeleding: het is kort dag om het document goed te kunnen lezen; daarnaast vindt men 

het een lastig te lezen document. Men ziet grote verschillen in het huidige en het nieuwe 

plan. Dit komt vooral door NPO-verhaal. Focuspunten die echt gaan veranderen, worden 

besproken. De kansen van de Vroonhoeve zullen worden uitvergroot. (met behulp van een 

externe audit )  

De Oudergeleding gaat eveneens akkoord met het vaststellen van het schoolplan. 

b Evaluatie voortgang meerjarig beleidsplan Veel punten zijn door Corona minder goed 

van de grond gekomen en zijn dus niet behaald. Er komt het e.e.a. terug in het nieuwe plan.  

Vraag van een van de MR-leden: Hoe worden bijv Talentenmiddagen, duurzaamheid 

geborgd? Duurzaamheid : Ecoschool gaat met de commissie duurzaamheid kijken wat we 

nog meer gaan doen op dit gebied. Start september.  

Over talentmiddagen is het team met elkaar in gesprek.  

c Concept schoolgids. Taalkundige feedback is welkom.  

d Vaststellen nieuwe vergaderdata. Akkoord 



 

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 21 juni 2022, 20:00 uur  
 

,, 

    

5. Ingebrachte agendapunten - 

6. Nieuws uit groepen 

a. Ingekomen bericht groep 7B.  

7. Rondvraag 

A  Fietsverkeersexamen. De vraag of het gebruikelijk is dat de tijden van het 

verkeersexamen zo laat gecommuniceerd worden naar ouders. Ja, helaas wel. 

8.Sluiting 

Actiepuntenlijst: 

Wie? Wat? Wanneer?   

Allen  

  
Punten voor GMR Vóór iedere vergadering 

  

Sandra 

Meer bekendheid geven aan 

de MR begin schooljaar, 

sept/okt 2 e of 3e nieuwsbrief.  

 

 

Jouke en Laurens 
Jaarverslag MR naar ouders 

toe 
 

 

Laurens 
Digitale vaardigheden 

meenemen in beleid 21-22 
2021-2022 

 

Sandra 
Dropbox opruimen. Archiveren 

van oude documenten. 
Schooljaar 2021- 2022 

 

Laurens 

Uitzoeken of een aanpassing 

in de ouderbijdrage tijdens 

een ouderavond kan worden 

toegelicht/ besproken.  

Schooljaar 2021- 2022 

  

 



 

 

 

 


