
 

Notulen MR vergadering    

Datum: 14-1-2021 

Aanwezig: Maikel – Marieke – Marja – Lynn  – Suzanne  

Afmeldingen: Sandra – Kitty  

Toehoorders: Floor 

Ruimte Voorbereiding Voorzitter Tijdbewaker Verslaglegging 

Online via teams  Maikel/Suzanne/Marieke/Lynn Suzanne Lynn Lynn 

Onderwerp 

Doel 

Besluiten Acties Tijd Eigenaar Communicatie 

19:00 uur Opening (Suzanne)  

- Mededelingen algemeen (Corona) – personele mededelingen (Maikel)  

 - Notulen 12-11 

vastgesteld 

    

19.15 uur Schoolontwikkeling (Maikel) 

Doel: We bespreken de verschillende schoolontwikkelingen.  

- Thuisonderwijs – kleuters  

- Noodopvang 

-KWT  

 - Het thuisonderwijs 

zoals  het nu gaat 

wordt als positief 

ervaren. 

    

19.30 uur Enquête Cito (Marieke – Floor)  

Doel: We bekijken de uitslag van de enquête en halen de ervaring van ouders hierover op.  

 

 - Het team vindt dat de 

Cito resultaten nog 

maar 1 keer per jaar 

uitgedraaid 

meegegeven moeten 

    



 

worden. 

Oudergeleding is het 

hier mee eens, de Cito 

resultaten blijven 

namelijk openbaar 

staan, het is wel 

gewenst om dit als 

reminder in de 

nieuwsbrief te zetten. 

Ook wordt er gekeken 

naar welke grafieken 

er worden 

meegegeven.   Dit 

beide moet op een 

goede, duidelijke 

manier 

gecommuniceerd 

worden.  Deze 

communicatie start als 

er weer Cito’s 
afgenomen worden.  

19.45 uur Evaluatie statuten en regelement MR (Suzanne) 

Doel: We evalueren de statuten en regelementen en stellen deze opnieuw vast.  

 

  - Maikel informeert bij Marleen 

voor de algemene statuten.  

- Suzanne leest ze na en past 

ze aan waar nodig.  

- De volgende vergadering 

stellen we de nieuwe 

statuten en regelementen 

vast.  

   

20.00 uur Strategisch beleidsplan (Maikel) 

Doel: Het strategisch beleidsplan wordt besproken.  

 

 

- Het strategisch 

beleidsplan is zo goed 

    



 

als af, de GMR heeft 

deze inhoudelijk al 

goedgekeurd. Het 

plan is ook al aan de 

inspectie voorgelegd 

en zij waren erg 

positief. Hier volgt nog 

een grootse 

presentatie over 

stichtingsbreed, 

hierover later meer. Dit 

komt op de volgende 

vergadering terug.  

20.15 uur Inrichting landmanschool (Maikel)  

Doel: De mening van de MR wordt opgehaald over de inrichting van de landmanschool.  

  - Maikel is zich aan het 

oriënteren op een nieuwe 

inrichting van de gangen op 

school.   

   

20.30 Rondvraag (Suzanne) 

 

-  - Groep 8 leerkrachten zijn 

druk bezig met advisering. Er 

ontbreken Cito resultaten 

maar verder worden er 

dezelfde stappen 

ondernomen als normaal. Er 

wordt kansrijk geadviseerd. 

Samen met ouders wordt 

advies vormgegeven, zij zien 

namelijk door thuisonderwijs 

ook veel. Leerkrachten 

halen ook uit het 

thuisonderwijs veel info qua 

werkhouding/zelfstandigheid 

etc. Het V.O. houdt ook 

rekening met het 

thuisonderwijs en evt. uitval 

   



 

 

van de leerlingen en 

begeleiden hierin waar 

nodig. 


