
Notulen MR vergadering   

 

   
 

Notulen 27-5-2021 

Aanwezig: Suzanne – Kitty – Sandra – Marieke – Marja – Maikel – Lynn  

Afmeldingen:  x 

Toehoorders: Miranda van Eeten – Gaby Klijn – Marjolein van de Loo – Marije Boelaars  

Ruimte Voorbereiding Voorzitter Tijdbewaker Verslaglegging 

Online Maikel/Suzanne Suzanne  Sandra 

Onderwerp 

Doel 

Besluiten Acties Tijd Eigenaar Communicatie   

19.00 Openbaar gedeelte: Trendanalyse Midden Cito toetsen (Marieke) 

Doel: De MR en toehoorders worden geïnformeerd over de trendanalyse Midden Cito toetsen 

      

19:30 uur Opening (Suzanne) 

Personele mededelingen – subsidie (Maikel) 

 Notulen 25 – 3 vastgesteld     

19.45 uur Presentatie concept formatieplan 2021 – 2022 (Maikel) 

Doel: De MR wordt geïnformeerd over het concept formatieplan 2021-2022.  

 Het plaatje met de 

groepsindelingen is gedeeld, 

volgende vergadering komen 

de leerkrachten per groep 

erbij. De groepsindeling is 

positief ontvangen.  

    

20.00 uur Toetsing (Maikel) 

Doel: We halen informatie op over de denkwijze van de manier van toetsen op de Landmanschool.  

  In de komende nieuwsbrieven 

wordt meer informatie 

verspreid over onze (wellicht 

nieuwe) manier van toetsen. 

We zijn dit aan het 

onderzoeken.  Dit om ouders 
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breder te informeren en te 

betrekken bij dit proces. We 

willen peilen bij de ouders hoe 

zij hierover denken. Wellicht 

zelfde principe als de 

kanjeravonden, ouders echt 

uitnodigen voor een 

panelavond.  

20.15 uur Kwaliteitsteams (Marja) 

Doel: We bespreken de stand van zaken binnen de KWT.  

  Later laat Marja een 

kwaliteitskaart van een 

kwaliteitsteam zien als 

voorbeeld.  

   

20.30 uur Jaarplanning studiedagen (Lynn) 

Doel: De MR wordt geïnformeerd over de jaarplanning schooljaar 2021-2022.  

  Jaarplanning studiedagen is 

vastgesteld.  

   

20.45 uur Verkiezingen MR (Lynn) 

Doel: We bespreken de gang van zaken rondom de verkiezingen voor volgend schooljaar.  

  Om de diversiteit binnen de 

MR hoger te houden is het 

wenselijk om toch een nieuw 

MR lid toe te voegen. We 

nemen onze tijd om een 

geschikte kandidaat te vinden. 

Komt volgende vergadering 

terug.  

   

21.00 uur Rondvraag (Suzanne) 

  

  Statuten en regelementen zijn 

zo goed als klaar en 

goedgekeurd door de GMR. 

Marja deelt ze bij de volgende 

vergadering.  
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Marieke is volgende 

vergadering afwezig.  


