
 
 Agenda vergadering MR  09 mei 2022 

– 19.30 uur   
       
  Aanwezig: Jet, Evelyn, Anja, Pamela, Dennis   
  Afwezig: --     
       
  Agendapunt Ingebracht door Doel Gevraagde voorbereiding Afspraken/actiepunten 
       
 1 Verslag vorige vergadering MR Instemming MR Zijn de notulen website-proof? 

Graag even nalopen. 
Bijlage 1. Verslag MR vergadering  

- Papiercontainer met 
ophaaldienst staat reeds achter 
op het pleintje. 

- MR verslag staat in teams op de 
juiste plek. 

- Overblijfgeld via SS wordt 
vervolgd. 

- Grafieken Cito tijdens 
oudergesprek  

- Notulen zijn akkoord. 
 2 Concept schoolgids Anja meedenken MR 

(Eerstvolgende 
vergadering: 
instemming OG) 

Welke aanpassingen moeten er 
gedaan worden t.o.v. dit jaar? 
Voorstel om eventuele 
tekstwijzigingsvoorstellen en 
instemming via email te doen als 
Anja de tekst klaar heeft. 
Bijlage 2. Concept schoolgids 

De OG neemt de schoolgids door a.d.h.v. 
het lijstje van Evelyn en vult deze aan 
indien nodig.  

 3 Vakantierooster en studiedagen 
22/23 

Anja Informeren MR 
(adviesrecht MR) 

Bijlage 3a. Jaaroverzicht 21/22 en 
3b. jaaroverzicht 22/23 

Vakantierooster is reeds aan ouders 
geïnformeerd in de nieuwsbrief, 
studiedagen volgt nog. 

 4 Formatieplan volgend schooljaar - 
groepenindeling 
 

Anja Informeren MR 
(instemming PG – 
eerstvolgende 
vergadering?) 

Anja licht toe. Werkverdelingsplan – 
Maart volgend jaar?  

Er is formatie gevraagd voor 7 groepen 
volgend schooljaar.  
Er zijn kennismakingsgesprekken 
gevoerd. 

 5 Ov-begroting en ouderbijdrage 
 

Anja Vraag Moeten we als MR hierover in 
overleg met de OV? 

De Ov-begroting wordt altijd besproken 
op ALV. 

 6 Jaarplan '22-'23  – wat loopt en 
wat moet erin? 

 

Anja    Teruglezen jaarplan 21/22 (ook 
handig met oog op volgende punt) 
en vast nadenken over volgend jaar. 

Niet alle ambities (wel veel) van dit jaar 
kunnen worden gehaald. Dit komt door 
vervanging, ziekte en Covid. Goed 



Bijlage 4. Schooljaarverslag 20/21 
en Jaarplan 21/22 

bekijken welke ambities worden 
doorgeschoven of worden aangepast.  
Mogelijke (her)nieuwe ambities: 
-Verkeersveiligheid op de dijk 
- tutoren uit groep 7/8 

 7 Evaluatie NPO gelden/jaarplan 21-
22 
 

Jet Bespreken proces, 
planning en doelen 

Voorstel Jet: meenemen bij 
rapportagemomenten voor andere 
instanties, welke informatie moet 
sowieso geleverd worden op welk 
moment - meekoppelen? Wat 
willen we als MR weten, wat moet 
het doel zijn? Op welke momenten 
hebben we wat nodig op basis 
activiteitenplan? 
Ons activiteitenplan vind je in teams 
in de map met dezelfde naam. 
Bijlage 5. Inzet NPO 1e fase met 
aanvulling 

Anja vertelt de stand van zaken, 
volgende vergadering gaan we hier 
dieper op in. 

 8 Evaluatie activiteitenplan '21- '22 
 

Jet Proces/planning/doel
en 

Bedenk vast Wanneer we op basis 
van ons activiteitenplan – richting 
jaarverslag en plan 22/23 - welke 
informatie nodig hebben. 

Volgende keer gaan we hier dieper op in. 
We denken vast na over budget MR dit 
jaar inzetten samen met dat van volgend 
jaar: grotere bijeenkomst? 

 9 W.v.t.t.k. MR Elkaar informeren 
over 
meetings/rapporten/
belangrijke 
ontwikkelingen 

 - Jantje beton, er zijn 
uitzonderingen op de regel van 
het gesloten plein. 

- Schipholfonds 
- Betalende flitspaal 

 
- Volgend jaar weer een verkeers-

werkgroep. (Klaar-overs voor op 
de dijk?) 

       

 


