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NOTULEN 
Schooljaar 2021-2022 
 

Soort vergadering MR vergadering 1 
Tijd   19.30 uur 
Locatie   De Kreek’l 
Datum   27-09-2021 
Notulist  Gabby 
Aanwezig  Luc (voorzitter), Ankie, Melinda, Astrid, Gabby 
 
1. Opening, vaststellen agenda  

 

2. Notulen vergadering MR 6 (24 juni 2021) 

De notulen van de MR 6 vergadering van 24 juni 2021 is akkoord bevonden. 

 

3. Corona & Krentenbaard 

De laatste twee weken van het schooljaar was er een collega die Corona heeft gehad. Hierdoor 

moesten er twee klassen in quarantaine. Er waren verder geen nieuwe besmettingen. Sinds het 

begin van het schooljaar is het rustig met de Corona. Er komt van de week een nieuwe 

beslisboom voor de kinderen.  

Wel heerst er nu krentenbaard in alle groepen. Er is hierover contact geweest met de GGD. 

 

4. Nationaal Programma Onderwijs 

We hebben het plan doorgenomen. 

 

5. Schoolgids 21-22 

De MR heeft instemming gegeven voor de schoolgids. 

 

6. Jaarplan 20-21 

We hebben het plan doorgenomen.  

 

7. Mededelingen school 

-Opschoondag met Jong & Oud in Reek op 15 oktober 

- De Audit is op 4 oktober.  

- De CVB komt op 11 november op bezoek. Hier zullen 3 ouders bij aanwezig zijn voor een 

gesprek met het CVB. 

-WC’s: De wc’s zijn eindelijk vernieuwd. Ze zijn er de hele zomervakantie mee bezig geweest.  

-Vanuit ouders kwamen deze punten nog op tafel:  

Kunnen de vakanties ook in Parro-app gezet worden?  

Fijn dat er een Nieuwsflits is. 

Waarom is de ouderinloop niet onder schooltijd i.p.v. na school van 14:00 uur t/m 14:30 uur? 
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8. Informatie van de GMR 

We hebben de notulen besproken. 

 

9. Samenstelling MR 

Luc stopt met de MR en we moeten iemand nieuws zoeken vanuit de ouders. Er gaat een Parro 

bericht uit voor een nieuwe vacature als ouder-lid van de MR. 

 

10. W.v.t.t.k. 

 

Data MR 2021-2022 

-MR 2: 24 november 19:00 uur (leerlingraad uitnodigen) 

-MR 3: 17 januari 19:30 uur 

-MR 4: 15 maart 19:30 uur 

-MR 5: 10 mei 19:30 uur 

-MR 6: 30 juni 18:00 uur 

 

Agenda punten voor de volgende vergadering: 

-Wereldorientatie 

-Jaarplan (op elke MR vergadering laten terugkomen) 

-Hoogte van de ouderbijdrage vaststellen 

-Leerlingraad uitnodigen 

 


