
   

Notulen MR vergadering  
Dinsdag 21 juni 20.00 uur  

 
 

   

 
Aanwezig namens de ouders: Maike Koop, Sylvia Weernink, Tessa Pierik 
Aanwezig namens de ouders: Dennis Kok Kamphuis, Daphne O Wolcherink 
Aanwezig namens de directie: Jasper Diele, Kitty Engelbertink 

 
1. Opening  

Dennis opent de vergadering om 20.00uur. 
 

2. Mededelingen / binnengekomen stukken   
-Ouders hebben vertrouwen in de combigroepen. Tijdens de infoavond in het 
nieuwe schooljaar worden ouders over de werkwijze geïnformeerd. 

 
3. Notulen vorige vergadering 

De notulen van 31 mei worden goedgekeurd en worden op de website geplaatst. 
 

4. Werkverdelingsplan (Jasper) 
*PMR instemming  
Onderdelen die in het werkverdelingsplan moeten zitten (vanuit de CAO) worden 
besproken. Personeel heeft hier inmiddels mee ingestemd. Geen verandering t.o.v. 
voorgaande jaren. 
 

5. Schoolgids PO Vensters (Kitty) 
* MR instemming  
De schoolgids wordt besproken. We kijken kritisch naar bepaalde onderdelen. Kitty 
legt uit en laat zien hoe bepaalde onderdelen vorm krijgen binnen de schoolgids. 
De MR stemt in met de conceptversie zoals deze er nu ligt.  

 
6. Voorstel vergaderdata 22-23 (Jasper) 

Vergaderdata zijn vastgesteld. In schooljaar 22-23 start de vergadering om 20.15uur. 
Aangezien de OR op dezelfde avond vergadert. 
 

7. Evaluatie 1 pagina plannen  
1 pagina plannen zijn besproken 

8. Pagina plannen 22-23 
Nieuwe 1 pagina plannen (schooljaar 22-23) zijn alvast besproken: 
-Digitale geletterdheid (doorlopende leerlijn) 
-Engels (groep 1 t/m 8) 
-Onderbouw (verrijking / plusaanbod).  



Er was nog even aandacht voor de werkwijze in de onderbouw. 

9. Functioneren / kwaliteiten MR  
Samen langs gelopen en ingevuld. 
 

10. Jaarverslag MR 21-22 
Jaarverslag is besproken en goedgekeurd. Wordt op de website geplaatst. 

 
11. Attenties vertrekkende collega’s /OR / jubilea  

De attenties worden geregeld. 

12. Informatieavond   
We bespreken wat we willen op de informatieavond.  
De gastspreker moet voldoen aan de volgende criteria: leuk, inspirerend, voor alle 
leeftijden eventueel een link naar/met mediawijsheid/alcohol gebruik. 
 

13. GMR nieuws  
Geen. Punten die in de vorige vergadering zijn benoemd. Daarvan zijn de 
aanvullingen inmiddels binnen gekomen.  
 

14. OR nieuws  
We lezen de notulen door. Een aantal zaken bespreken we.  

  
15. Rondvraag en sluiting  

-- 
 
Actielijst 
 

Wat Wie Wanneer 

Notulen van 31 mei op de site plaatsen Ine + 
Daphne 

z.s.m. 

Voorstel vergaderdata MR: 

Di 27-9  

Di 1-11 

Di 17-1 

Di 18-4 

Di 30-5 

Di 11-7 (reserve) 

Aanvang 20.15uur 

 

Daphne 
stuurt data 
naar Lidy 

Gedaan 



Attenties regelen: 

-Anne pensioen: cadeau met OR €15 

-Ine 40 jaar onderwijs: schuift door naar 22/23 

-Gerard 40 jaar onderwijs (1-8-22): €20 

 

Sylvia 

- 

Dennis 

 

Jaarverslag MR naar Anita sturen 

Jaarverslag MR op de website plaatsen 

Dennis 

Ine+ 
Daphne  

z.s.m. 

z.s.m. 

 
 
 
Besluitenlijst 
 

Wat Wie Wanneer 
 

Werkverdelingslijst 
 

PMR mei 2022 

-Schoolgids PO vensters 
-Kitty stuurt Dennis een formulier voor 
ondertekening. 

MR 21 juni 2022 

 


