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AGENDA 25-03-2021 

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

Afmeldingen:   

Toehoorders:  

Ruimte Voorbereiding Voorzitter Tijdbewaker Verslaglegging 

 Maikel/Suzanne/Lynn Suzanne  Sandra 

Onderwerp 

Doel 

Besluiten Acties Tijd Eigenaar Communicatie   

19:00 uur Opening (Suzanne)  

- Personele mededelingen  

      

19.15 uur Begroting (Maikel)  

Doel: De begroting wordt gepresenteerd. 

 De MR is geïnformeerd over de 

begroting en zijn op de 

hoogte.  

    

19.20 uur Start formatie (Maikel)  

Doel: De groepsindelingen worden gepresenteerd. 

 De MR is geïnformeerd over de 

groepsindelingen volgend 

schooljaar.  

    

19.30 uur Vakantierooster (Maikel)  

Doel: Het vakantierooster 2021 – 2022 wordt gepresenteerd. 

 De MR is geïnformeerd over 

het vakantierooster.  

    

19.45 uur Schoolontwikkeling (Maikel)  

Doel: De stand van zaken rondom de KWT’s worden besproken en er komt een eerste aanzet subsidie.  

 De KWT’s zijn weer gestart. 

Focus ligt op doorzetten van 

de nieuwe ontwikkelingen en 

kwaliteit borgen.  
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20.00 uur Strategische beleidsplan/schoolplan (Maikel) 

Doel: De plannen worden kort doorgelopen ter informatie.  

 De MR heeft inzage gekregen 

in het beleid- en schoolplan, 

de opmerkingen zijn naar 

Maikel doorgestuurd, deze 

worden doorgevoerd daarna 

zijn de plannen goedgekeurd.  

    

20.15 uur Evaluatie ouder – kind gesprekken (Suzanne) 

Doel:  We evalueren de afgelopen ouder – kind gesprekken. 

 Digitaal inschrijven was fijn, dat 

mag zo blijven.  

Ouders ervaarde het als fijn 

dat het bij alle groepen 

dezelfde tijden open stonden.  

Lynn zet peiling uit onder 

collega’s over de ervaring 
rondom de kind ouder 

gesprekken.  

   

20.30 uur Verkiezingen MR (Suzanne) 

Doel: We bespreken de zitting van de MR voor volgend schooljaar en zetten de verkiezingen op.  

 Kitty stelt zich herkiesbaar.  In teaminfo wordt navraag bij 

collega’s gedaan of er 
anderen zijn die graag zitting 

zouden willen nemen in de MR, 

zo niet dan blijven wij gewoon 

zitten.  

 

Lynn zet oproep in nieuwsbrief 

over verkiezingen MR. 

Volgende vergadering komen 

de verkiezingen terug.  

   

20.45 Rondvraag (Suzanne)      


