
 

 Agenda vergadering MR  20 juni 2022 
– 19.30 uur online   

       

  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  
 
Hoe gaat het met overblijfgeld ss? 
Kost 300 euro. De vraag van Anja 
staat uit bij collega’s hoe het bevalt. 
Zou samen kunnen met OV; geld 
innen voor bv schoolreisje.  

W.v.t.t.k. 
 
Doorpakken punten vorige vergadering: 

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

- Schipholfonds:-> Pamela gaat 
voor 15 juli een aanvraag doen 
waarbij een optie is bv een 
beweegparcours. Pamela gaat 
kijken bij een andere school. 

- Betalende flitspaal -> 
verkeerswerkgroep? 

 
- Volgend jaar weer een verkeers-

werkgroep? Voorschoolse 
opvang? ->Anja wil dit 
meenemen in de ouderenquête 
die na de vakantie gepland staat. 
Ook polsen of ouders interesse 
hebben in een 
verkeerswerkgroep. 

 2 Evaluatie schooljaarplan 21/22 – 
jaarplan 22/23 en informatie 
jaarrekening 

Anja Informeren MR Aanstaande woensdag is er een 
studiedag waarin het jaarplan voor 
aankomend jaar besproken zal 
worden. Voorstel Jet is om het 
concept dat daaruit voortkomt in de 
MR in een extra bijeenkomst nog 
kort door te spreken en dan ook de 

Wordt eerst nog in het team besproken. 
De MR wacht dit even af. Anja mailt het 
daarna naar de MR. 



evaluatie en de jaarrekening mee te 
nemen. Ter informatie: 
Bijlage 2. Schooljaarverslag 20-21 
en jaarplan 21-22 

 3 Formatieplan volgend schooljaar Anja Instemming PG Vorige keer besproken verdeling 
groepen. Is er extra informatie? 
Daarop formeel instemming PG. Akkoord door PG. 

 4 Begroting volgend schooljaar Anja Informeren MR Anja licht dit punt toe. Van tevoren 
doornemen en kijken of je vragen 
hebt.  
Bijlage 3. Toelichting bij begroting Akkoord door MR. 

 5 Werkverdelingsplan en 
activiteitenrooster 

Anja Informeren MR, 
instemming PG (wvp) 

Anja licht proces toe. Plan is langs 
team geweest en nu ter instemming 
PG.  
Bijlage 4. Werkverdelingsplan 
Bijlage 5. Activiteitenrooster Werkverdelingsplan is akkoord door PG. 

 6 Concept schoolgids Anja instemming OG) Als het goed is heeft Anja van 
tevoren van OG op- en 
aanmerkingen per e-mail gekregen 
en volgt instemming daaruit.  
Bijlage 6. Vensters schoolgids – Akkoord vanuit OG. 

 7 Vervolg NPO gelden 

 
Jet Bespreken proces, 

planning en doelen 
Anja geeft toelichting geven op het 
huidige NPO plan, wat klaar is en 
wat doorloopt. Bedragen kloppen 
nog niet. Neem de stukken door van 
de minister en bestuur. Er is een 
bijlage over de rol van de MR. 
Bespreken. 
Bijlage 7 a tm d - NPO Akkoord vanuit MR. 

 8 Plein – pleinwerkgroep ouders en 

leerkracht? 

Jet Voorstel Werkgroepje oprichten om ons 
plein een vergroeningsbeurt te 
geven? Samenwerken met 
speeltuincommissie. 2 ouders en 1 
leerkracht werven? 

Krachten bundelen met OV-ouders en 
‘speeltuinouders’? Focus ligt vooral op 
het kleuterplein.  
Daarna plannen maken en indienen voor 
het grote plein? Oriënteren kan altijd. 
Begin van schooljaar mensen werven. 
Koppelen aan ouderavond met het 
thema ‘belang van buitenspelen’? 



 9 CITO rapport Evelyn   We doen nog eenmalig CITO’s. Volgend 
jaar een ander LVS. Bij rapportgesprek 
leggen we de grafiek ter inzage erbij.  

 10 Activiteitenplan MR '22- '23 – welke 

informatie hebben we al nodig? 

 

Jet brainstorm Van tevoren graag bedenken: Welke 
speerpunten hebben we volgend 
jaar als MR? Doel MR budget dit 
jaar en volgend jaar samen? 

Bijeenkomst ronde tafel organiseren. - 
thema ‘belang van spelen’? 
Overgebleven budget overhevelen naar 
bijeenkomst.  
 
Tips en Tops van Pamela: 
Top:  
Er worden geen dubbele zaken meer 
uitgebreid behandeld. 
Informatiestukje in nieuwsbrief is 
positief. 
 
Tip:  
1x per kwartaal/half jaar een 
koffiemomentje met een deskundige 
over een bepaald laagdrempelig 
onderwerp. Bv op woensdagmiddag.  
Bv een deskundige van de bieb.  
 
Idee: deze ideeën toetsen bij ouders. Is 
er interesse voor? Of heb je zelf leuke 
ideeën? 

 11 Afscheid Pamela MR   Veel succes op de nieuwe weg die je 
gaat!  

 12 W.v.t.t.k. 
 

 

MR Elkaar informeren 
over 
meetings/rapporten/
belangrijke 
ontwikkelingen 

 

 

 


