
   

 
MR De Cirkel 
dinsdag 27-06-2022 
19.30-21.00 uur 
Locatie:  locatie Brittenburg 
 
Aanwezig:  Merijn, Peter (notulist), Mijke, Kristien, Dunja, Chantal, Samantha, Bas 
Peter 
Afwezig:  
 
Notulen  

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.  
-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. 
 

  

 


