
 
 

Betreft: Agenda MR-vergadering 
Datum:  20-09-21 
Aanvang 19:45 uur  

 

Onderwerp  
 

Toelichting 

1. Onderwerpen vanuit OV startvergadering ouders over twee weken 
 
gelden voor de helft gereserveerd voor een 
groter doel 
 
gelden voor ‘overblijven’ regelt Patricia via Social 
Schools 
TSO-rekening wordt opgeheven 
 
kascontrole is geweest en alles was in orde 
 
traktatiebeleid: Patricia weer terug naar normaal. 
 

2. Onderwerpen vanuit directie goed gestart, alle groepen bezet. Niet iedereen 
uitgerust,  
 
collega’s ziekteverzuim. Er wordt gezocht naar 
een passende manier van re-integreren 
 
wat te doen met NPO-gelden? Plan nu even ‘on 
hold’. Freek eerst gedeel van een NPO rekenen 
automatisering en tweede deel ontlasten van 
leerkrachten. 
plus zoektocht onderwijsassistent om in te zetten 
 
PEP: stagiaire kinderopvang en primair onderwijs, 
mogelijk inzetbaar op NPO, of als vervanging. 
 
denktank scala om andere vormen van 
organisatie van onderwijs en werkvormen 
 
Michelle is goed gestart 
 
Voor de pauzes zijn twee vrijwilligers gevonden. 
Jet en Elke van Beurden (voor de 3 
kleutergroepen) 



 
 

Frans: even wennen. Je bent niet meer buiten 
met je eigen groep. Strakke organisatie, omdat 
alles op elkaar is afgestemd. 
Ruud: bevalt prima. Op de woensdag is het 
kwartier eigenlijk best kort. 
 
NPO-plan staat voor MR in teams klaar. Kan 
worden ingezien. Lopende onderwerpen kunnen 
dan in de MR-vergadering worden besproken. 
 
-Lees impuls plan is gepland 
-woordenschat wordt al opgepakt. 
-aanpak BOUW in januari opgestart 
-plus in de klas tweede deel schooljaar door 
begeleider LINUS 
-rekenvaardigheden door Freek is al gestart 
-coaching rekenvaardigheden leerkrachten wordt 
nu gestart 
-Atlantis aangeschaft en is mee gestart. 
-spelling is gepland 
- gouden weken loopt 
-groepsvormende activiteiten met cheque is 
opgepakt 
- 

3. Onderwerpen vanuit MR 

• Start schooljaar 
 

• Inloopmoment klassen 
 
 
 
 
 

• jaarverslag 

•  

 
is al besproken. 
 
terugkoppeling: leuk om met je kind mee te 
kijken. Startbrief is dan geen overbodige luxe. 
Ouderavonden voor groep 3 en groep 8. Eerste 
verwachtingsgesprek fysiek. 
 
Status nog in concept. Oudergeleding checkt 
jaarverslag, daarna naar PMR voor dubbel check 
jaarverslag samenvatting in wilgenblaadje.  
 
Patricia checkt teams voor oudergeleding 
 
handtekening voor Patricia 30 september om 
14.00 uur Kim 

4. GMR 
 

voorzittersoverleg 

5. Binnengekomen post geen binnengekomen post 



 
 

6. Actielijst  
 

zie gele arcering 

7. Rondvraag 
 

- notulen Eva en Judie rouleren 
 
data volgende vergaderingen  
starttijd 19.45 uur 
 
08-11-21 inclusief leerlingenraad start 19.15 uur 
onderwerp bewegend leren, verbeteren van het 
grasveld 
20-12-21 
09-02-22 
23-03-22 
18-05-22 
27-06-22 OV aanwezig 

 


