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1. Welkom 

Ilse stopt met de MR. Ilse heel hartelijk dank voor je goede ideeën tijdens de vergade 

ringen! 

2. Vaststellen van de agenda 

Deze wordt vastgesteld. 

3. Notulen vorige MR-vergadering 

De notulen worden goedgekeurd.                                                                                                    

De Primair-Voortgezet onderwijs  informatie is prima. Er is geen informatie via Teams gege-

ven. Een ouder heeft gereageerd, deze heeft telefonisch informatie gekregen.                  

Verder zijn er geen vragen gesteld over het jaarverslag van de MR, het verslag was dus dui-

delijk.  

4. Ingekomen post 
 
Er is een mail binnengekomen over cursussen voor MR leden. Wij besluiten om hier niet op 
te reageren en te wachten op de studieavond, georganiseerd door de GMR.  

 
5. Mededelingen vanuit bestuur/directie  

• Er gaat heel veel informatie naar de ouders, misschien wel te veel, maar het is niet an-

ders. 

• Alles draait op school om Corona. 



6. Jaarverslag en opbrengsten 

Op een paar opmerkingen na is het stuk ok. Een idee: wellicht is het een plan om de flyer 

van onze school op het consultatiebureau neer te leggen ter promotie van onze school.  

7. Jaarplan – jaarverslag 2019-2020 (WMKPO jaarplan+ evaluatie jaarplan) 

Vanaf dit schooljaar 2020-2021 is het aanmeldingstraject voor de kleuters aangevuld met 

een vragenlijst voor ouders, een vragenlijst voor leerkrachten en een eerste gesprek met 

de ouders na vier tot zes weken.  De vragenlijst wordt gebruikt om meerkunners te signale-

ren en om talenten van kinderen in beeld te krijgen. De gesprekken moeten nog komen 

maar de vragenlijsten bevallen goed.  

8. Professioneel statuut  2020 -2021 

Vorig jaar hebben we dit helemaal aangepast, nu is het dus  ok.  

9. Laatste hoofdstuk schoolplan Hoofdstuk 7,  8 en 9 

Het schoolplan is KLAAR!! 

10. Rondvraag 

• Ilse stopt, we moeten dus  op zoek naar een nieuw MR lid. Er komt een stukje in de 

nieuwsbrief te staan om te vragen naar mensen die  interesse hebben om de MR te ko-

men versterken. Bij te veel aanmeldingen houden we verkiezingen. Bij de verkiezingen 

mogen alle ouders stemmen. Komt er  geen reactie op onze oproep dan gaan we eerst 

de ouderraad vragen. Als er iemand van de ouderraad in de MR plaatsneemt gaat het 

contact tussen beide raden wellicht wat soepeler. Lukt dit niet dan gaan we zelf ouders 

benaderen.  

• We willen Nelleke vragen of ze de data van de MR vergaderingen op de kalender op de 

Padlandsite wil zetten. 

11. Sluiting 

Om half 10 sluit de voorzitter de vergadering.  

 

 

Vergaderdata MR: Vergaderdata GMR: 

19 november 
21 januari 
22 maart 
17 juni 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

  


