
 
 

   

Agenda en notulen MR overleg schooljaar 2021-2022 
 
Dag, datum en tijd: woensdag 26 januari 2022 19.30 - 21.00 uur 
Locatie:Online dan Google.meet via account van je kind, WW: MRAkkerquay        
Voorzitter: Harm                Notulist: Marina                     
Aanwezig: Dailae, Elien, Gésanne, Gisèle, Janneke, Gerben, Harm, Marina 
Afwezig met kennisgeving: Gisele 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 
• Overige punten Stijntje : verzoek tekst MR 

nieuwe website vaststellen (zie bijlage 
sharepoint) 

• Informeren over audit Akkerwinde (zie 
bijlage op sharepoint) en inspectiebezoek. 
  

• Zorgen om het feit dat de vervangerspoule leeg is.  
• De studiedag 'kindgesprekken’ heeft online plaats gevonden. Dit 

traject zal gedurende het schooljaar voortgezet worden.  
• Inzet NPO gelden is geëvalueerd binnen het team.  
• Locatieonderzoek: Overleg met Rosita Steltenpool: De werkgroep 

gaat samen criteria opstellen in concept. Na overleg met het dorp 
kan het worden bijgesteld, daarna worden de criteria definitief. 
Bij het verplaatsen van de locatie heeft de oudergeleding van de MR 
adviesrecht.  

• De tekst van de MR voor op de website is up to date gemaakt. 
• De uitkomst van de externe audit is gedeeld met de MR.  
• Ook de uitkomst van het themaonderzoek van de inspectie is 

gedeeld met de MR.  



3 Agendapunten o.b.v. 
Activiteitenplan 

Gezamenlijk: 
• Plan van aanpak RIE&E jan. (zie bijlagen op 

sharepoint)  
• Medicijnprotocol actualiseren 
• Beleidsplan talentontwikkeling 

(buitenschools) 
• Inspiratie-avond: besluit nemen of we het 

door kunnen laten gaan. Staat gepland op 
woensdag 23 maart. In de week 8, week van 
21 februari, moeten de uitnodigingen 
verstuurd worden naar ouders. Het idee was 
om deze door kinderen te laten maken. 

• Dit is Harm zijn laatste jaar in de MR. Op de 
actielijst wordt toegevoegd dat we moeten 
kijken naar een nieuw MR-lid vanuit de 
oudergeleding. 

 
 
 
 

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

• Plan van aanpak RIE&E Akkerwinde en dr. Jan de Quay is 
besproken binnen de MR. De MR geeft instemming met beide 
plannen.  

• In verband met de Corona maatregelen gaat de inspiratie 
avond vanuit de MR niet door. Er wordt geïnformeerd naar de 
mogelijkheden voor een link naar digitale mogelijkheden.  

•  

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

 

• Agenda Social Schools actief bijhouden 
• Harm maakt concepttekst voor het werven van twee nieuwe 

leden voor de oudergeleding MR. Voor beide scholen zal aan 
het eind van het jaar een ouder aftreden.  

• De reader van de scholing MR komt op SharePoint te staan.  
• Janneke informeert bij Yvonne Diecks naar online 

mogelijkheden ter vervanging van de inspiratieavond.  
 

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

 Notuleerschema:  
Janneke,Gésanne, Marina, Dailae, Elien, Gerben, Gisele 
 
 
Stijntje vraagt of het goed is om de mailadressen door te sturen naar 
Stromenland. Wij stemmen daar mee in! 
 

 
 

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  

Janneke  

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  

 


