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MR De Cirkel 
Jaaroverzicht 2021-2022 
 
Leden:  
Oudergeleding: Mijke Atteveld, Peter Maandag, Kristien Groeneveld, Bas-Peter van Schie  
Personeelsgeleding: Samantha van Oostrom, Dunja de Waal, Chantal den Ouden 
 
Besluitenlijst 2021-2022 

Vergaderdatum  Onderwerp Instemming/advies 

20-09-2021 Werkverdelingsplan 2021-2022 
Nationaal Programma Onderwijs 

Instemming PMR 
Instemming MR 

26-10-2021 Schoolgids 2021-2022 
Jaarplan 2021-2022 
Nationaal Programma Onderwijs 

Instemming OMR 
Instemming MR 
Instemming MR 
 

01-12-2021 Hoofdlijnen meerjarig financieel beleid Advies MR 
 
 

08-02-2022 Vakantierooster 
Schoolplan 
 

Advies MR 
Instemming MR 
 

24-03-2022 Geen besluiten  

10-05-2022 Formatie 2022/2023 Instemming MR 

27-06-2022 Evaluatie en vervolg NPO 
Schoolgids 2022/2023 
Werkverdelingsplan 2022/2023 

Instemming MR 
Instemming OMR 
Instemming PMR 

 
Notulen: 
20 september 2021: 
 

Aanwezig:  Merijn, Peter (notulist), Bas Peter, Chantal, Samantha, Kristien 

Afwezig: Mijke, Dunja 

Onderwerp Instemming/advies Jaarverslag 

Voorbespreking  
 
De nieuwe leden: Kristien, Chantal en Samantha 
worden welkom geheten.  
 
We hebben met elkaar gehad over hoe we als MR 
de komende tijd gaan samenwerken. We vinden: 
openheid, elkaar steunen en collegialiteit 
belangrijke uitgangspunten.  
 
De rollen worden – vooralsnog  - als volgt verdeeld: 
Mijke (vz), Peter (secr), Bas-Peter (vice vz), 
Kristien (GMR-lid).   
 
De eerst volgende vergadering wordt dit definitief 
besloten als Mijke en Dunja erbij zijn.  
 

  

Opening/Notulen 
 
Notulen worden vastgesteld. 
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Reactie op mededelingen, ingekomen stukken, 
aanvullingen op de agenda 
 
- mededeling: nieuwe coronamaatregelen zijn van 
kracht. Niet hele klas hoeft meer in quarantaine als 
een kind corona heeft. Dat zou wel gelden als er 
meerdere kinderen uit een klas corona hebben.  
-starttijden: voor Brittenburg gelden er nog 
gespreide starttijden. Na volgende week mogen 
ouders weer op het schoolplein komen. Na de 
herfstvakantie wordt opnieuw naar de starttijden 
gekeken. 
- Kind en Co is voornemens om per 1 januari een 
kinderdagverblijfgroep te starten. 
- vorig jaar incident geweest met een invaller die 
van de ladder is gevallen. 
- er was een ongeval op de Plaswijckweg waarbij 
een moeder en leerling van de school betrokken 
waren.  
We hebben stilgestaan bij de verkeersveiligheid 
van de Plaswijckweg. De Wethouder Verkeer heeft 
onlangs de school bezocht in het kader van de 
verkeersveiligheid. Toen heeft Merijn aandacht 
gevraagd om ook naar de verkeersituatie te kijken 
bij de Plaswijckweg ter hoogte van Rijnlust.   
- er was zedenincident op het Groene Eiland 
geweest. Merijn heeft kort bericht op Social 
Schools gezet.  
 

  

Mededelingen/bespreekpunten vanuit de MR-
leden 
 
-lustrumfeest is op 20 mei 2022 
-lustrumweek wordt gekoppeld aan thema 
Wereldreizigers (voor de herfstvakantie) 
 
 

  

Terugkoppeling GMR  
 
- 
 

  

Start van het schooljaar 
 
Start is goed gegaan. Informatieavond was nog 
online. Bekeken wordt of er behoefte is om ouders 
komend jaar nog meer te betrekken bij activiteiten 
en onderlinge contacten. De MR bekijkt hoe de 
ouderparticipatie kan worden verhoogd.  
 
 
 

  

Schoolgids 2021/2022 instemming OMR √ 
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Komt nog. 
 

Jaarplan 2021/2022 
 
Wordt volgende keer besproken. 
 

instemming MR √ 

Werkverdelingsplan 2021/2022 
 
PMR stemt in met werkverdelingsplan. 
 

Instemming PMR √ 

Jaarverslag 2020/2021 
  
Peter zorgt voor het Jaarverslag, ter bespreking 
volgende vergadering.  
 

  

Nationaal Programma Onderwijs 
 
Merijn bepreekt de voortgang en de initiatieven. 
Komt volgende vergadering weer aan bod.  
 

Instemming MR √ 

Invulling pauzetijd 
 
Op dit moment wordt tijdens de pauze een film 
gedraaid. Is niet altijd educatief. Suggestie wordt 
gedaan om dit ook te bespreken in het team. Zou 
bijvoorbeeld ook voorgelezen kunnen worden. 
Wordt besproken in de vergadering van de MR van 
1 december. 
 

  

Samenwerking Kind&Co: 
wat willen we hiermee en hoe pakken we het 
aan? 
 
Besproken is of bij gelegenheid samen wordt 
opgetrokken met de oudergeleding van Kind&Co. 
Voorstel is op onderwerp/thema elkaar op te 
zoeken.  
 

  

Agenda volgende keer/stukje social schools 
 
-schoolgids, jaarplan, NPO, zorgplan, gedrags-en 
pestprotocol, jaarverslag, terugblik op lustrum, 
ouderbetrokkenheid.  
 
-stukje social schools. Peter zorgt voor een stukje.  
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26 oktober 2021: 

Aanwezig:  Merijn, Peter (notulist), Chantal (tot 21 uur), Samantha, Mijke, Dunja, Kristien 

Afwezig: Bas Peter 

Onderwerp Instemming/advies Jaarverslag 

Monitoren afgesproken acties 
 
Voorstel is te werken met een aparte actielijst (wie 
pakt welke actie op, en wanneer). Deze wordt 
standaard besproken tijdens de eerst volgende 
vergadering.  
 

  

Opening/Notulen 
 
N.a.v. het verslag. Besproken wordt dat er geen 
afspraken zijn m.b.t. invullen pauzetijd. PMR neemt 
dit mee in het team en komt hierop terug op de MR 
vergadering van december. 
 
Notulen worden vastgesteld. 

 

  

Reactie op mededelingen, ingekomen stukken, 
aanvullingen op de agenda 
 
Geen 
 

  

Mededelingen/bespreekpunten vanuit de MR-
leden 
 
Geen 
 

  

Terugkoppeling GMR  
 
Geen. Mijke gaat bij de Groeiacademie na wanneer 
cursus WMR start. Kristien gaat 14 december een 
vergadering van de GMR bijwonen. Ze gaat bij 
GMR na wat er leeft bij de achterban en hoe de 
MR-en van de scholen worden betrokken. Ze 
koppelt dit terug aan de MR in januari.  
 

  

Corona: stand van zaken 
 
De procedures van de GGD bij 
coronabesmettingen zijn gewijzigd. GGD heeft  
beslisboom gestuurd naar de directeuren, op basis 
waarvan directeuren beslissingen kunnen nemen 
omtrent coronamaatregelen.  
 
Op de locatie Brittenburg blijven de bestaande 
coronamaatregelen (o.a. gespreide tijden) gelden.  
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Er wordt nagedacht over de uitvoering van de 
kerstmusical. Er worden verschillende opties 
uitgewerkt i.v.m. coronabeperkingen.  
 
Valt mee met aantal besmettingen op de Cirkel.  
 

Terugblik lustrumweek  
 
Veel positieve reactie ontvangen. Was weer leuk 
om met andere ouders op het schoolplein te staan. 
Toch klein kritiekpuntje dat communicatie niet 
eenduidig was. Lustrumweek wordt nog 
geëvalueerd.  
 

  

Vaststellen Schoolgids 2021/2022 
 
Wijzigingen kunnen alleen door een bureau worden 
gedaan. Er zullen alleen technische wijzigingen 
plaatsvinden (data, namen personeelsleden). OMR 
stemt in met nieuwe Schoolgids. Voorstel van 
Merijn om volgend jaar een vensterschoolgids en 
daarnaast een flyer te maken. Voorstel is om opzet 
te bespreken in maart volgend jaar.  
 

 instemming OMR √ 

Jaarverslag MR 2020/2021 
 
Wordt vastgesteld.  
 

  

Schooljaarplan 2021/2022 
 
Merijn noemt de highlights uit de Schooljaarplan. 
MR stemt in met jaarplan. 
 

instemming MR √ 

Nationaal Programma Onderwijs 
 
Merijn geeft update.  
 

instemming MR √ 

Samenwerking OR: hoe willen we dit 
vormgeven? 
Ouderbetrokkenheid: wat kunnen wij daarin 
betekenen (evt. samen met OR) 
 
Wordt volgende keer besproken.  
 

  

Samen opstellen agenda volgende keer en 
opstellen stukje Social Schools 
 
-invulling pauzetijd, gedragsprotocol (SEO groep), 
hoofdlijnen meerjarig financieel beleid, 
samenwerking OR en ouderbetrokkenheid, update 
corona. 
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-Kristien zorgt voor stukje Social Schools 
 

 

1 december 2021: 

Aanwezig:  Merijn, Peter (notulist),  Samantha, Mijke, Kristien, Bas Peter 

Afwezig: Dunja 

Onderwerp Instemming/advies Jaarverslag 

Ouderbetrokkenheid: wat kunnen we daarin 
betekenen (evt. samen met OR) 
  
Geconstateerd wordt dat er minder ouders 
betrokken zijn bij schoolactiviteiten. Het zijn ook 
meestal dezelfde ouders die meehelpen. Is nu ook 
lastig i.v.m. corona. Hangt af van type ouder of 
hij/zij wil meehelpen met schoolactiviteiten. Is ook 
per groep verschillend. Wat is de rol van de MR? 
De MR heeft een rol als meedenker en kan 
ouderparticipatie op de agenda zetten. Probleem 
signaleren ligt bij de school. Op zich gaan 
activiteiten nog wel door bij de Cirkel (in 
tegenstelling tot andere scholen).   
 
Voorstel is om informeel contact te leggen met 
Ouderraad om te polsen of zij met ons willen 
optrekken om aandacht te besteden aan 
ouderparticipatie. Bas Peter gaat de OR 
benaderen.   
 

  

Opening/Notulen 
 
Notulen worden vastgesteld. 
 

  

Actielijst 
 
Scholing MR-leden is op 2-2-2022, Kristien heeft 
zich ingeschreven.  
 

  

Reactie op mededelingen, ingekomen stukken, 
aanvullingen op de agenda 
 
Geen. 
 

  

Mededelingen/bespreekpunten vanuit de MR-
leden 
 
Geen 
 

  

Terugkoppeling GMR  
 
Geen 
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Corona: stand van zaken 
 
Er is een nieuw protocol in werking getreden: er is 
sprake van behoorlijk ingrijpende maatregelen (o.a. 
advies mondkapje vanaf groep 6, uitvoeren 
zelftesten). Merijn heeft begin van de week brief 
gestuurd aan alle ouders/verzorgers. Groepen 
worden binnen de school zoveel mogelijk 
gescheiden. Uitzondering wordt gemaakt voor 
buitenspelen. Dan mogen 2 groepen samen 
spelen.  
 
Leerkrachten dragen in principe een mondkapje. 
Met team is afgesproken dat als leerkracht met 
eigen groep naar buiten gaat, hij/zij geen 
mondkapje hoeft te dragen.  
 
Er is ruimte voor viering Sinterklaas. Wel in aparte 
groepen. Hij komt niet naar de bovenbouw. Over 
kerstviering wordt nog nagedacht. De kerstmusical 
gaat niet door.   
 
Meerdere groepen hadden deze week 
thuisonderwijs vanwege coronabesmettingen. 
 

  

PMR: invulling pauzetijd 
 
Leerkrachten hebben over invulling pauzetijd 
gesproken. Er zijn uitgangspunten opgesteld. 
Leerkrachten willen afwisselen in vormen: lezen, 
film kijken etc. De ochtendpauze (kleine pauze) zal 
altijd educatief moeten zijn. In de middagpauze is 
er ook sprake van afwisseling in vormen. Voor 
zover films worden getoond zal sprake zijn van een 
bredere keuze, maar zal ook aandacht zijn voor 
educatie. 
Er wordt nog in gesprek gegaan binnen het team 
over de keuze van films.  
 

  

Evaluatie gedrags- en pestprotocol 
 
Protocol is van 2 jaar geleden. Iedere 2 jaar wordt 
dit opnieuw doorgenomen door de SEO-groep om 
aan te scherpen waar nodig. Chantal geeft 
presentatie.  
 
 

  

Hoofdlijnen meerjarig financieel beleid 
 
Merijn geeft een toelichting. Er komt wijziging in de 
bekostigingssystematiek. De teldatum gaat 
veranderen, nu is sprake van aparte vergoedingen 
voor personeel en huisvesting. Wordt in de 

 advies MR √ 
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toekomst anders vergoed.  
 
 

Nationaal Programma Onderwijs 
 
Merijn geeft update. Niet veel wijzingen t.o.v. vorige 
keer.  
 

instemming MR √ 

Samen opstellen agenda volgende keer en 
opstellen stukje Social Schools 
 
- meerjarig financieel beleid, en terugloop 
leerlingenaantal.  
-schoolplan.  
-stukje social schools: Peter maakt stukje.  
 
 

  

 

8 februari 2022: 

Aanwezig:  Merijn, Peter (notulist),  Samantha, Mijke, Kristien, Bas Peter, Dunja, Chantal, 

Jan Kees (De Groeiling) 

Onderwerp Instemming/advies Jaarverslag 

Gesprek met Jan Kees 
 
-  ervaring met aansluiting MR-en en GMR. Bij 
belangrijke punten zou GMR contact moeten 
zoeken met MR-en. Notulen komen vrij laat. 
Bekeken wordt of concept-notulen sneller kunnen 
worden rondgestuurd.  
-  ervaring met krimpend leerlingenaantal. Bij veel 
concurrentie dienen scholen zich te kunnen 
onderscheiden. Bij scholen met krimpend 
leerlingaantal moet goed gekeken worden naar 
ambitie (bijvoorbeeld iets unieks creëren). En ook 
rekening houden met aantal leerkrachten in de 
toekomst. 
- er is niet directe relatie tussen dalend 
leerlingenaantal en kwaliteit van het onderwijs. 
Kleine scholen kunnen kwalitatief goed scoren. Wel 
zijn ze extra kwetsbaar als leerkracht uitvalt.  
-er wordt geworven voor adspirant directeur per 
nieuw schooljaar.  
  
 

  

Opening/Notulen 
 
Notulen worden vastgesteld. 
 
 

  

Actielijst 
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- Kristien heeft cursus MR gevolgd. 
- Bas Peter heeft contact gehad met voorzitter OR. 
Geconstateerd wordt dat door corona sprake is van 
minder ouder participatie. Verschilt ook per klas. 
Nog geen concrete acties voor meer samenwerking 
MR en OR. 
 
 
 
 
 

Reactie op mededelingen, ingekomen stukken, 
aanvullingen op de agenda 
 
-Tessa gaat met zwangerschapsverlof. Ze gaat 
daarna haar baan opzeggen.   
 
We zouden ouders kunnen vragen welke 
onderwerpen besproken kunnen worden in de MR. 
 

  

Terugkoppeling GMR  
 
Geen 
 

  

Corona: stand van zaken 
 
- blij met versoepelingen. Nog steeds uitdaging om 
vervanging rond te krijgen. Blijft lastig om bij te 
houden wat de laatste regels zijn.  
- zorgpunt blijft een goede ventilatie. 
Er komen CO2 meters. 
- leerkrachten die geen booster hebben gehad, 
hoeven niet in quarantaine.  
 
 

  

Vakantierooster 
 
MR geeft positief advies.  
 

Advies MR √ 

Schoolplan 
 
Merijn licht toe dat schoolplan verlengd moet 
worden. MR vindt Plusklas en Engels belangrijke 
onderwerpen. Kader van Inspectie is gewijzigd. 
Daarnaast moet Schoolplan ook rekening houden 
met burgerschap (sociaal emotionele ontwikkeling).  
 
 

Instemming MR √ 

Formatie 2022/2023: aantal te formeren groepen 
 
Volgend jaar kan de Cirkel maximaal 14 groepen 
formeren. Een groep gefinancierd met 
werkdrukgelden en een groep met NPO-gelden. Na 

 Instemming MR √ 
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voorjaarsvakantie komt er voorstel. Komt bij 
volgende vergadering op de agenda.  
 
 
 

Plan PR 
 
Er komt nieuwe website. Er zijn verder geen 
ontwikkelingen. Uitstraling van de school, de 
schoolgids en reclame door ouders zijn belangrijke 
factoren.  
 

  

Samen opstellen agenda volgende keer en 
opstellen stukje Social Schools 
 
Chantal gaat stukje opstellen voor social schools. 
 
Volgende keer op de agenda: 
- input krijgen ouders 
- kwaliteit zorg en risico inventarisatie 
- tussenevaluatie jaarplan en formatie 
- schoolplan 
- werving adspirant directeur 
-zittingstermijnen Dunja, Mijke en Bas Peter 
 
 

  

 

24 maart 2022: 

Aanwezig:  Merijn, Peter (notulist), Mijke, Kristien, Bas Peter, Dunja, Chantal 

Afwezig: Samantha  

Onderwerp Instemming/advies Jaarverslag 

Verkiezingen MR: oudergeleding en 
personeelsgeleding 
 
Bas-Peter en Dunja komen er binnenkort op terug 
of zij opnieuw in de MR willen plaatsnemen.  
 
Wat betreft aantal zetels voor de Oudergeleding, 
wordt de voorkeur gegeven aan 4 zetels in de MR. 
Er komt oproep op social schools voor ouders om 
zich aan te melden voor de MR.  
 

  

Opening/Notulen 
 
Notulen worden vastgesteld. 
 
 

  

Actielijst 
 
Schoolgids: wordt informatiegids (in vensters). 
PR-beleid: website staat klaar.  
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Reactie op mededelingen, ingekomen stukken, 
aanvullingen op de agenda 
 
Geen.  
 

  

Terugkoppeling GMR  
 
-uitleg werd gegeven door Privacy officer over 
privacy. 
-kwartaalrapportages werden besproken. 
 
 

  

Aspirant directeur: reactie team, reactie op 
vacature, stavaza 
 
College van bestuur heeft advies gevraagd aan MR 
over benoemingsproces aspirant directeur en met 
betrekking tot de voorgedragen persoon.  
 
MR vindt dat selectieprocedure goed is verlopen en 
gaat akkoord met de voordracht.  
 
 

  

Tussenevaluatie jaarplan 2021-2022 
 
- Kindcentrum Cirkel loopt goed. Ook de 
samenwerking tussen De Cirkel en Kind&Co. 
- visie jonge kind en herinrichting ruimte. Werkt 
goed. Heeft positieve uitstraling.  
- leesonderwijs. Kennisbijeenkomst georganiseerd. 
Aandachtspunt: alternatief organiseren voor 
leesoffensief. Binnen de Groeiling zijn 
ontwikkelingen om niveau begrijpend lezen 
omhoog te krijgen. 
- rekenen. Automatiseringsplan gereed. 
- Wereldoriëntatie. Gestart met Blink. 
- sociale vaardigheden leerlingen. Ouder kind 
gesprekken zijn positief. 
 

  

Formatie: aantal te formeren groepen 
 
Formatie wordt besproken voor komend jaar.  
Welke combinatiegroepen worden gemaakt? De 
MR heeft een aantal varianten besproken. 
De MR heeft voorkeur om homogene groepen te 
houden ipv combinatiegroepen. Dat kan betekenen 
dat boven max uitkomt van 28 leerlingen.  
 
 

  

Werkverdelingsplan 
 
Naar volgende keer. 
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Studiedagen 
 
Voorstel wordt besproken. De eerste twee 
studiedagen in september wordt week verschoven. 
En 2 december gaat naar 5 december.  
 

  

Risico-inventarisatie en evaluatie 
 
Naar volgende keer. 
 
 

  

Samenstelling agenda volgende keer en 
stukje social schools 
 
-werkverdelingsplan, REI, input ouders, stukje 
social schools: Chantal.  
 

  

 

10 mei 2022: 

 

Aanwezig:  Merijn, Peter (notulist), Mijke, Kristien, Dunja, Chantal, Samantha 

Afwezig: Bas Peter 

Onderwerp Instemming/advies Jaarverslag 

Nieuwe leden OMR en PMR 
 
Lillie Merkestijn wordt het nieuwe lid van de OMR. 
Binnen PMR zijn er twee vacatures. Dunja stopt. Er 
wordt mail gestuurd, en in teamvergadering 
aandacht vragen.  
 
Input van ouders, hoe organiseren? 
 
We kijken per onderwerp of en zo ja hoe we ouders 
willen betrekken. Ook zouden we Poll kunnen 
uitzetten voor ouders met de vraag hoe zij meer 
betrokken willen worden. Of bij de informatieavond 
aan het begin van het schooljaar een vraag kunnen 
stellen aan ouders.  
 

  

Opening/Notulen 
 
Notulen worden vastgesteld. 
 
 

  

Actielijst 
 
- 
 

  

Reactie op mededelingen, ingekomen stukken, 
aanvullingen op de agenda 
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- 
 

Mededelingen/bespreekpunten vanuit MR-leden 
 
- 
 

  

Terugkoppeling GMR  
 
Er is vergadering geweest. Kristien was er niet bij. 
Definitieve verslag komt nog.   
 
 

  

Formatie/groepsverdeling 2022-2023 
 
Alleen de kleutergroepen worden combigroepen. 
Verder een groep 3, voor de rest per leerjaar 
dubbele groepen.  
 

Instemming MR √ 

Schoolplan/jaarplan  
 
Merijn geeft toelichting. Belangrijkste speerpunt 
wordt leesonderwijs. De samenwerking met 
Kind&Co wordt verstevigd. 
Rekenen wordt geborgd. W&T: thematisch 
onderwijs wordt voortgezet.  
 

  

Risico-inventarisatie en evaluatie  
 
CO2-meters: in elke groep worden vaste meters 
geplaatst.  
 

  

PR-beleid 
 
De nieuwe website is live. De pagina voor de MR 
kan nog worden aangepast met namen en foto’s. 
Er komt een informatiebrochure voor nieuwe 
ouders. Nagedacht wordt om meespeelochtenden 
te houden. De herinrichting van de Brittenburg 
word positief ontvangen. Ook wordt nog gekeken 
naar de bebording van Kindcentrum.  
 
 

   

Samenstelling agenda volgende keer en 
stukje social schools 
 
-schoolgids,  
-werkverdelingsplan, 
-ouders betrekken/poll 
-informatieavond  
-evaluatie jaarplan 
-concept jaarplanning MR volgend jaar, 
taakverdeling MR.  
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Peter maakt stukje voor social schools.  
 

 

27 juni 2022: 

 

Aanwezig:  Merijn, Peter (notulist), Mijke, Kristien, Dunja, Chantal, Samantha, Bas Peter 

Onderwerp Instemming/advies Jaarverslag 

Vooroverleg: concept jaarplanning MR volgend 
jaar, taakverdeling MR, tekst website MR 
aanpassen, poll aan ouders, stukje tekst OMR  
 
Rollen volgend schooljaar: Bas Peter (Vz), 
vacature (vice Vz), Peter (secretaris) Kristien 
(GMR). 
 
Tekst website MR: tekst is op zich nog prima. Er 
moeten nog foto’s komen van de MR-leden. 
Iedereen stuurt zijn pasfoto naar Kristien.  
 
Peter krijgt toegang om berichtjes te plaatsen op 
social schools. 
 
Poll aan ouders sturen. Hoe willen we ouders meer 
betrekken? Op welke wijze willen ouders input 
leveren? Enquête, email, social schools? Chantal 
en Bas Peter pakken dit op.  
 
 

  

Opening/Notulen 
 
Notulen zijn vastgesteld. 
 

  

Actielijst 
 
Is besproken. 
 
 

  

Reactie op mededelingen, ingekomen stukken, 
aanvullingen op de agenda 
 
- 
 

  

Mededelingen/bespreekpunten vanuit MR-leden 
 
- 
 

  

Terugkoppeling GMR  
 
Vorige week is GMR vergadering geweest. 
-er was voorheen GMR/MR avond. Deze is  niet 
doorgegaan dit jaar.  
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-jaarverslag GMR. Vraag rijst wie dit verstuurt naar 
de ouders. 
-vergoedingenbeleid leerkrachten. Gaat om 
bereikbaarheidsvergoeding. 
 
 

Evaluatie en vervolg NPO 
 
Merijn geeft een toelichting. Team geeft komend 
schooljaar extra aandacht aan het leesonderwijs. 
Adviezen van de audit worden besproken. Justin 
heeft ook onderzoek gedaan en heeft advies 
uitgebracht aan team. Leesonderwijs wordt 
gekoppeld aan Wereldonderwijs. Er wordt gewerkt 
met instructual leaders. 
 
NPO-gelden. Er is dit jaar extra groep geformeerd. 
Volgend jaar weer. Er komen 2 instructual leaders. 
Meer leerlingenbegeleiding.  
 
 

Instemming MR √ 

Schoolgids  
 
Nieuwe schoolgids wordt getoond. Er wordt met 
vensters gewerkt. Voor de start van het schooljaar 
wordt de schoolgids voorgelegd aan de OMR.  
 

Instemming OMR √ 

Werkverdelingsplan   
 
Formatie is rond. Werkverdelingsplan is bijna klaar. 
Wordt binnenkort voorgelegd aan PMR. 
 
 

Instemming PMR √ 

Informatieavond 
 
PMR maakt power pointpresentatie. Kristien levert 
pagina aan met info van de MR.   
 

   

Evaluatie jaarplan 2021-2022 
 
Wordt doorgeschoven naar eerst volgende 
vergadering van het nieuwe schooljaar 
 

  

Stukje social schools  
 
Peter maakt stukje voor social schools. 
 

  

 

 

 

 


