
NOTULEN MR dinsdag 20 september 2022  

Aanwezig: Christine, Coby, Patricia, Stefan, Trude, Wendy 

Afwezig: Ger 

 

1.Opening  

De vergadering wordt om 19.30 h geopend door onze nieuwe voorzitter. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Ouderbijdrage ook niet omhoog door de inflatie, nu betaald bijna iedereen de bijdrage en we 

moeten voorkomen dat mensen het niet meer kunnen/willen betalen. 

 

3. Ingekomen stukken 

a. Kwaliteitskaart sectorplan Covid-19 

9. Kwaliteitskaart sectorplan Covid-19 

Het sectorplan valt weinig over in te stemmen, pas bij de invulling van de activiteiten valt er iets te 

zeggen.  

De huidige fase is waarschijnlijk fase 0, enkel de basismaatregelingen vanuit de overheid. 

Fase oranje II aanwezigheid en lesaanbod: toets momenten gaat alleen over toetsen waarbij 

externen aanwezig zijn. 

 

4. Uitgaande stukken 

-  

 

5. Leerlingraad 

Coby heeft de begeleiding van de leerlingraad over genomen van Iris. Ze heeft 3 mooie 

sollicitatiebrieven ontvangen en gaat binnenkort met de leerlingen in gesprek. 

 

6. Terugkoppeling Regioraad / GMR 

Er zijn geen nieuwe GMR notulen online gekomen. 18 Oktober wordt er weer vergaderd. 

 

7. Mededelingen directie 



Er gaat gestart worden met een nieuw meerjaren schoolplan, de huidige loopt tot 2023. Edumare 

begeleid hierbij. 

De cursus High Performing Schools loopt door, Rianne en Patricia doen dit. 

De leerkrachten hebben allen een profscan ingevuld om de ontwikkelpunten en sterke punten te 

vinden, op basis van zelfevaluatie. Patricia geeft een korte uitleg. 

Er is een cursus Close reading geweest. 

Voor de nieuwe methode begrijpend lezen loopt nu een proef met Atlantis. Na de herfstvakantie 

volgt Blink. Daarna wordt besloten welke methode aangeschaft wordt.  

 

8. Veiligsheidsplan: Procotol gescheiden ouders 

Het protocol is nog niet besproken in de Teamvergadering.  

 

10. Parro 

Hoe vaak en wat er op Parro komt wisselt sterk per leerkracht. Wellicht kan Parro ingezet worden om 

de ouders inzicht te bieden welke thema’s op school spelen en daar met de kinderen thuis verder 

over te praten. Meenemen naar de teamvergadering: Wat willen we delen op Parro? 

 

11. Acties 

Wie/ Wat Uit vergadering gereed 

Trude Jaarverslag MR* 07/02/2022 Einde schooljaar 

Trude Contact met Edumare 

over toegang email 

14/06/2022  

Ger Inlog email doorgeven 14/06/2022  

 Procotol gescheiden 

ouders afronden 

14/06/2022 Eerste MR vergadering 

nieuwe schooljaar 

 

Trude heeft contact gehad met het secretariaat, ze waren nog niet op de hoogte dat directie in de 

mail kon en gaat de wenselijkheid uitzoeken. 

Wendy heeft het wachtwoord van het account veranderend. Alleen MR leden kunnen er nu in. We 

spreken af dat alleen Trude de email checkt. Mocht er een mail binnenkomen van een ouder met een 

issue met een van de groepen/leerkrachten dan zal Trude erop wijzen dat er ook leerkrachten in de 

MR zitten en het desgewenst anonimiseren. 

Patricia vraagt Trude en Wendy om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief om de zichtbaarheid 

van de MR naar de ouders toe te verhogen. 

 

 



12. Rondvraag 

-  

 

13. Sluiting 

De vergadering wordt rond half negen gesloten. 


