
1 

 

 

 

 
 

 
 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 1  
Dinsdag 28-09-2021 

 
Aanwezig:  
Oudergeleding; Laurie, Yurin, Rosemarijn 
Vertegenwoordiging OR; Margit 
Personeelsgeleding; Henriette, Annebel, Franca 
Directie; Monique 
   

 
1. Opening. 

 
2. Notulen MR vergadering 13-07-2021 zijn vastgesteld 
 
3. Ingekomen post/e-mail; 

• Nieuwsbrief is al verzonden 

• Scholing MR leden (info van Monique) Het bestuur gaat een cursus organiseren. 
Monique heeft de namen van MR leden die een cursus willen volgen doorgegeven. 
Verdere informatie volgt. 

 
4. Inhoudelijke zaken;  

• Schoolgids 21/22; kleine wijzigingen zijn aangebracht in de schoolgids en vooraf gedeeld 
met de MR. De opmerkingen worden doorgegeven aan Monique via Yurin en daarna 
verwerkt. De MR leden gaan akkoord met de inhoud van de schoolgids. 

• Onderwerp kiezen MR-vergadering op 02-11; Referentieniveaus en eindtoetsen. 

• Het onderwerp ‘De Gezonde School’ komt binnenkort op de agenda van de MR.  

• Start schooljaar;  

• Nieuwsbrief; verschijnt ongeveer 6 tot 7 keer per schooljaar, met daarnaast nieuwsflitsen 
indien van toepassing. In deze brief zal Monique ook informatie vermelden vanuit de MR 
en OR. Dit wordt tijdens de MR vergaderingen doorgegeven aan Monique. 

• De leerlingenraad is weer gestart. Er komen leuke initiatieven vanuit de leerlingen. 
 

5. Jaarverslag 20/21; wordt aangepast en ter ondertekening toegestuurd aan de voorzitter van 
de MR. 
 

6. Taakverdeling MR; 
Voorzitter; Yurin de Weijer 
Vice-voorzitter; 
Secretaris; Annebel van Neppelenbroek 
Notulanten; afwisselend Henriette Otten en Franca Cooijmans 
Afvaardiging in de GMR; Ivo Tibosch 

 
7. Belevingsonderzoek; wordt op de agenda van de volgende vergadering gezet. 
 
8. Nieuws uit de GMR; nog geen notulen van de afgelopen vergadering. 
     

9. Actielijsten 21/22 is aangevuld. 
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10. Rondvraag 

• Ervaringen ‘Kijkje in de klas’;  
Positief, kinderen vonden het leuk, fijn om de leerkrachten te kunnen spreken,  
Kinderen hebben de ouders zelf rondgeleid en waren heel enthousiast. 
Het team was ook enthousiast en door de tijdsblokken was het minder druk in de groep. 

• Monique vraagt MR om mee te denken m.b.t. aanpassingen nu er weer versoepelingen 
zijn. De MR staat achter het voorstel om leerlingen zoveel als mogelijk alleen naar 
binnen te laten komen. 

• Douchen na de gym willen we weer op gaan pakken in groep 5 t/m 8. De MR staat daar 
ook achter. 

• Er is nog wat meer informatie nodig voor het melden van absenten via Parro. 
 

 
Volgende MR vergadering is op 02-11-2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 


