
 

NOTULEN         
Schooljaar 2020 – 2021         
 
Datum:  dinsdag 18 mei 2021 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur  
Notulist(e):        Stephanie Maas 
Voorzitter: Geert van Rijt 
Locatie:  via Teams 
Afwezig: n.v.t. 

Algemeen   

Opening 
 
 
 

Vaststellen van de agenda. 
 
Uitslag verkiezing oudergeleding, Introductie Daniel Driessen. 
 

 

Gezamenlijk Deel  Actiepunten Besluiten Naam 

Stand van zaken De schoolreis op 17 mei ging niet 
door in verband met de 
maatregelen rondom Corona. Op 
advies van de MR wordt gekeken 
naar mogelijkheden om dit te 
verzetten. Er wordt nu intern 
gekeken of het team hier achter 
staat. Opties: 31 mei of 7 juni. 

 Directie 

Het Nationaal 
Programma Onderwijs 

Directie gaat samen met het team 
bekijken hoe in hoe deze gelden 
ingezet kunnen worden. Waar 
liggen de behoeftes en wat is in de 
praktijk ook te realiseren. Directie 
probeert samen met het team te 
zorgen dat dit plan voor het eind 
van het schooljaar klaar is.  
 
MR heeft instemmingsrecht. 
Wanneer het plan klaar is, zal dit 
gedeeld worden met de MR. 

 Directie en 
team 
 
 
 
 
 
 
 
MR-leden 

Ouderbetrokkenheid N.a.v. de thema-avond van de 
GMR volgend schooljaar goed 
kijken naar hoe we de 
ouderbetrokkenheid weer kunnen 
versterken wanneer dit weer 
mogelijk is.  

 
 
 
 
 
 
 
Er worden vanaf volgend 
schooljaar startgesprekken aan 
het begin van het schooljaar 
gevoerd.  

Team, 
Directie, MR-
leden 
 
 
 
 
Team 

Groep 8 Resultaten eindtoets nog niet 
binnen. Dit schooljaar voor het 
eerst gewerkt met de IEP.  
 
Voorbereidingen 
eindejaarsactiviteiten lopen. 

 Stephanie, 
Moniek 

MR deel   Actiepunten Besluiten Naam 

Meegestuurde verslagen 
GMR /OPR 

   

Formatie Directie vragen om MR te 
informeren om de formatie te 
delen wanneer deze definitief is.   

 Stephanie 



 

Verkiezingen MR-leden / 
MR reglement 

Lijstje MR-leden up to date maken. 
 
Uitzoeken hoe er per gezin 
gestemd mag worden tijdens de 
verkiezingen van een nieuw MR-
lid. Joanita of Willemien 
benaderen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van de 
verkiezingsuitslagen van de OMR 
en de PMR zijn de volgende MR-
leden gekozen:  
OMR: Daniel Driessen 
PMR: Stephanie Maas 

Eri 
 
 
Geert v. R 
 
 
 
 
 

Vergaderingen schooljaar 
21/22 

Fysiek en online afwisselen. 
Vergaderen op dinsdagavond is 
voor alle leden prima.  

 Allen 

Scholing Daniel wil deelnemen aan de MR 
start cursus volgend schooljaar.  

 Daniel 

Input volgende MR / 
Rondvraag  
 

- Terugkoppeling resultaten 
eindtoets groep 8. 

 
- Vergadering 29 juni – 

optie om de nieuwe 
bestuurder uit te nodigen. 
Directie stelt de vraag.  

 Directie 

Laatste MR vergadering 
op 29 juni 

Fysieke vergadering van 19.30 - 
20.30 uur. Indien mogelijk een 
afsluitende borrel met afscheid van 
Geert.   
Jolanda en Daniel worden hier ook 
voor uitgenodigd. 

 Allen 

 
 


