
 
 

   

Agenda en notulen MR overleg schooljaar 2021-2022 
 
Dag, datum en tijd: maandag 7 maart 2022 19.30 - 21.00 uur 
Locatie:Online dan Google.meet via account van je kind, WW: MRAkkerquay        
Voorzitter: Harm                Notulist: Elien        
Aanwezig: Dailae, Elien, Gésanne, Gisèle, Janneke, Gerben, Harm, Marina 
Afwezig met kennisgeving: Dailae mogelijk later  Directie: Stijntje  Gast:  
 

Nr: Agendapunt/bespreekpunt: Toelichting: (achtergrond, relatie met…, doel, 
opbrengst) 

Notulen:  
 

1 Opening en agendacheck 
en vaststellen agenda en 
notulist 

 Agenda is vastgesteld. 

2 Mededelingen directie Stijntje brengt de met MR te bespreken punten in en 
licht deze toe. 
Ingebrachte punten:  

• Personele zaken 
• Ontwikkelingen betreffende Corona  
• Schoolontwikkeling 
• Fusie/voortgang nieuwbouw 

  

• Er waren veel collega’s met corona aan het eind van de 
carnavalsvakantie. De meesten zijn vandaag weer gestart of starten 
deze week. Er is één collega met een langdurig traject n.a.v. covid.  

• Mondkapjes zijn niet meer nodig. Ouders mogen volgens protocol 
weer de school in en de aanstaande oudergesprekken zijn dan ook 
fysiek.  

• De laatste studiedag is online geweest wegens de toen geldende 
maatregelen. De studiedag van aanstaande maandag is een vervolg 
op deze dag. Deze dagen zijn gericht op PCM, het vergroten van 
eigenaarschap door aan te sluiten bij diverse perspectieven.  

• De midden toetsen van CITO zijn afgenomen. De resultaten worden 
verwerkt in een schoolanalyse en meegenomen in de groepsplannen 
voor de komende periode.  

• Fusie/nieuwbouw geen nieuwe informatie t.o.v. de vorige 
vergadering.  



3 Agendapunten o.b.v. 
Activiteitenplan 

Gezamenlijk: 
• Medicijnprotocol actualiseren, zie bijlage 
• Beleidsplan talentontwikkeling 

(buitenschools) 
• Inspiratie-avond: digitaal alternatief 

mogelijk? 
• Verkeersveiligheidslabel 
• Groepsindeling en formatie 
• Veiligheidsplan (update)  
• Reacties binnen op opvolging Harm en 

Daliae? => vervolgstappen 
 
 
 
 

• Het medicijnprotocol is geactualiseerd en bekeken door de 
MR-leden. Aanvullingen / opmerkingen zijn toegevoegd en 
worden door Stijntje verwerkt. De MR heeft ingestemd met 
het vernieuwde medicijnprotocol.  

• Beleidsplan talentontwikkeling is doorgeschoven naar volgend 
schooljaar. 

• Inspiratie-avond: digitaal alternatief wordt aangeboden. Dit 
wordt via SocialSchools naar ouders gecommuniceerd. Ouders 
kunnen zich inschrijven. De GGD is online aanwezig om vragen 
van ouders te beantwoorden. Dit is op 17 maart. 

• Verkeersveiligheidslabel: volgende keer nogmaals op agenda. 
Binnenkort weer Streetwise op beide scholen.  

• Groepsindeling en formatie. De Akkerwinde krimpt wat in 
leerlingaantal. We kunnen 4 groepen behouden als alle NPO-
gelden en werkdrukmiddelen inzetten hiervoor. Dr. Jan de 
Quay krimpt iets op NPO-gelden, 5 groepen kunnen behouden 
worden als de overige gelden hierin worden geïnvesteerd. 
Komt volgende keer terug op de agenda.  

• Veiligheidsplan (update) is vorig jaar geüpdatet, is geen 
jaarlijks te updaten document en er zijn op dit vlak geen 
veranderingen. 

• Reacties op opvolging Harm en Dailae: geen reacties gekomen 
per mail. Actief gaan werven, bij ingang opvallende oproep 
plaatsen met oudergesprekken. Eventueel op een later 
moment een folder. Meer zichtbaar zijn als MR: na elke 
vergadering een kort berichtje sturen met belangrijke punten. 

• Jaarverslag 2020-2021 is bijgewerkt en besproken. Deze wordt 
na aanpassingen definitief gemaakt. 
   

Vergaderschema 
Woensdag 26 januari online 
Maandag 7 maart online 
Dinsdag 17 mei online/Vianen 
Woensdag 29 juni in online/Beers 
 



•  

5 Aktielijst  Opvolgen of er nog acties openstaan en evt. nieuwe 
toevoegen. 

 

•  

6 Communicatie In Soso altijd een berichtje plaatsen, niet alleen een 
agendamelding 
 
Vaststellen notulen vorige vergadering 

• Notulen vorige vergadering zijn vastgesteld.  
• Socialschools: oproep werven nieuwe MR-ouders herhalen, 

activiteitenplan en jaarverslag zijn vastgesteld en notulen 
staan op de website. 
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rondvraag en sluiting 
 

 Notuleerschema:  
Janneke,Gésanne, Marina, Dailae, Elien, Gerben, Gisele 
 

• PR van de school een keer op de agenda zetten.  
 
 
 

 
 

actielijst 
notulen van actie door gedaan 
doorlopend Communicatie nieuwsflits/ MR account Social Schools   
doorlopend 
 

Notulen na vaststelling voor op de website mailen naar Cora, zij 
plaatst ze dan op de website  

Janneke terugkerend 

22-11-2021 Terugkoppeling geven MR cursus. Allen   



22-11-2021 Kritisch kijken naar activiteitenplan. Deze volgende vergadering 
agenderen en echt afvinken. 

MR leden Elke vergadering 

26-1-2022 Inspiratie avond- Yvonne Dieks: inspiratieavond annuleren en navraag 
doen naar digitale mogelijkheden en link  
17 maart webinar: papa, mama, waar komen de baby's vandaan. 
20.00 tot 21.15 uur. 

Janneke gedaan 

26-1-2022 Januari: Harm treedt dit schooljaar af. Nieuw MR-oudlid werven. Ook 
even nadenken over nieuwe voorzitter voor volgend jaar. Ook Dailea 
geeft aan haar plaats aan een nieuw lid te willen geven. Harm maakt 
een opzetje om nieuwe leden te werven. 

Harm  

7-3-2022 Planning streetwise navragen Gisele  
7-3-2022 Definitief maken jaarverslag 2020-2021 Harm  

 


