
Agenda MR bijeenkomst dinsdag 15-09-2021 
Tijd: 12.00u  
Aanwezig: Miranda, Karin, Marieke en Leontine  
Afwezig: Suzanne (zwangerschapsverlof) 
  
De vergadering zal op school plaatsvinden. 
  

1. Opening   
  
2. Vaststellen van agenda  

  
3. Notulen 22-06-2021 

GMR-notulen zijn nog niet te downloaden. Wordt opnieuw uitgezocht. 
 
Miranda blijft lid van de GMR. 

 
4. Mededelingen directie. 

Leontine vervangt Marieke 1 dag per week. Daarnaast zal Leontine de 
Vippers van voorheen “Peelraam” begeleiden. 
Start van het schooljaar: 11 kinderen zaten de eerste dag in quarantaine. 
Corona-inhaalfeest op 29 september. Thema: feest.  
Informatiemarkt: het was lastig om hier goed vorm aan te geven. Het 
accent lag bij ontmoeten. OR vond het tijdstip niet praktisch. Sommige 
ouders willen meer inhoud. Hoe en wat op een dag. De info op de website 
had eigenlijk voor het nieuwe schooljaar plaats moeten vinden. 
NPO-gelden: 1 persoon wordt nog gezocht. 
 

 
5. Ter info: 

• Jaarverslag MR 
Protocol agressie e.d. is alleen op personeelsniveau. Niet op 
ouder-niveau. Voor kinderen hebben we een gedrag- en 
pestprotocol. 
T.a.v. gezonde voeding: Moeder Manou is hier werkzaam in. 
Vragen of Arja met haar en Jody om de tafel kan gaan. 
  

• Definitieve versie schoolgids. Deze is aan het eind van vorig 
jaar kort aan bod geweest. 
Miranda heeft nog vragen met betrekking tot de 
uitstroomgegevens. Bieb: aanpassen tijd.  
Peergroep staat er niet in.  
Aanpassingen worden doorgegeven. 

• Zorgplan. Vorig schooljaar iets te weinig tijd gehad om hier 
goed naar te kijken. Moet hierin gewijzigd worden? 

• RI&E 
 
 

6. Ter instemming: protocol media wijsheid. 
Instemming wordt gegeven. 
 

7. Bespreekpunten:  



• De uitkomst van de vragenlijsten Sociale veiligheid en 
Tevredenheid ingevuld door ouders. We bekijken de uitslagen 
en proberen, door te discussiëren,  dit te verwerken tot een 
plan van aanpak. 
Ouders willen waarschijnlijk graag meer geïnformeerd worden 
over de onderwijsinhoud: meesterwerk, toetsen, voortgang, 
etc. 
Komt volgende keer weer terug.  

 
8. Post / mededelingen van de MR  

   
  

9.  Rondvraag  
Volgende keer samen met OR. 
Er mag niet weer opnieuw gebeld worden over het niet betalen van de 
ouderbijdrage. 
Vergadering van 18.00u-20.00u proberen. 
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