
 

 

   

Agenda en notulen MR overleg schooljaar 2021-2022 

 
Dag, datum en tijd: dinsdag 17 mei 2022 19.30 - 21.00 uur 

Locatie: De Akkerwinde, indien online dan Google.meet via optimusaccount van jezelf of je kind (ouders), WW: MRAkkerquay        

Voorzitter: Harm                Notulist: Dailae   

Aanwezig: Dailae, Elien, Gésanne, Gisèle, Janneke, Gerben, Harm, Marina 

Afwezig met kennisgeving:     Directie: Stijntje  Gast:  

 

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

Notulen: Dailae 
 

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 – vervanging Gesanne 

• Schoolontwikkeling – uitslag IEP-eindtoets 

• Fusie/voortgang nieuwbouw – voortgang 

locatieonderzoek – op zoek naar 

samenwerkingspartner opvang voor 

kindcentrum  
  

Personele zaken: 
Vervanger voor Gesanne is geregeld.  
Lisette gaat kleine stapjes vooruit 
Er zijn nog steeds geen vervangers bij ziekte 
 
Schoolontwikkeling: 
Teamscholing, nieuwe rekenmethode uitgekozen, uitslag van de IEP 
is bekend en besproken 
 
Fusie/voortgang nieuwbouw: 
Op de laatste vergadering zijn de mogelijke locaties besproken. 
Er komt een werkgroep om na te denken welke visie de 
school/kinderopvang willen uitstralen.  
Dailae en Stijntje zoeken nog een ouder uit Beers, met voorkeur uit 
de OR 
 



3 Agendapunten o.b.v. 
Activiteitenplan 

Gezamenlijk: 

• SOP  (school ondersteuningsprofiel) 

Ingrid (ib-er) en ik hebben het programma om het 

Sop te maken, ingevuld o.a. met hulp van onze 

netwerk ondersteuner van Stromenland. Vanwege 

Corona is die tijd verlengd geweest tot 15 april. Daar 

ontvangen we nog feedback op van Stromenland en 

dan kan het SOP naar team en MR. Er zit dus wat 

vertraging op de planning.   

• Groepsindeling (formatie) 

• Vakantierooster => studiedagen volgen later 

Dit is al besproken en vastgesteld op 22-11-21 

• Vacatures MR 

Aanvulling HS: hebben we een beeld uit hoeveel MR 

leden de school na fusie dient te hebben. Wellicht 

goed om mee te nemen in opvolging.  

Hebben we kandidaten op het oog ter vervanging 

Dailae en Harm? 

 

 

Vergaderschema 

Woensdag 26 januari online 

Maandag 7 maart online 

Dinsdag 17 mei online/Vianen 

Woensdag 29 juni in online/Beers 

 

SOP: Plan is bijna klaar 

 

Groepsindeling: is besproken 

 

Vakantierooster is besproken 

 

Vacatures MR: 

We gaan ouders persoonlijk benaderen om te vragen of ze bij de MR 

willen voor het volgende schooljaar 

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 Kritisch kijken naar activiteitenplan. Deze volgende vergadering 

agenderen en echt afvinken. 

MR leden Elke vergadering 

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 gepland op 22 juni 

7-3-2022 Definitief maken jaarverslag 2020-2021 Harm  

 


