
 

AGENDA MR-VERGADERING 5 juli 2021 

AANVANG 19.00 uur 

 

Aanwezig: Arie de Man, Brechje Brouwers, Debbie Nagtzaam-Raaijmakers, Ellen van Beek-Warburg 

 

 

Susanne sloot aan om 19.30 uur 

 

 

 
1. Opening 

 
 

19.00 uur 

2. taakverdeling / vergaderdata 
schooljaar 2021/2022 

Volgend jaar moet er een nieuwe taakverdeling komen. De taken voorzitter, 
secretaris en penningmeester moeten verdeeld worden. Hierbij zitten we vast 
aan het volgende. Wanneer iemand van de oudergeleding secretaris is, moet 
iemand van de leerkrachtgeleding voorzitter zijn en andersom. Willen jullie 
alvast hierover nadenken. 
 
Arie en Monique stellen voor om een notulist aan te stellen die enkel komt 
notuleren en dus geen MR lid is. Debbie vraagt of er een van de ouders 
voorzitter kan zijn zodat een van de leerkrachten kan notuleren. Er kan nu 
niets definitief besloten worden omdat Monique er niet is. Arie en Monique 
dit a.u.b. bespreken en volgende vergadering een besluit nemen.  
De vergaderdata voor het schooljaar 2021/2022 zijn besproken: 4 oktober, 22 
november, 31 januari, 4 april, 30 mei, 4 juli. Het etentje zou dan op ook 4 
oktober zijn. 17:00 vergaderen en 18:30 eten bij ’t Zusje. 

19.05 uur 

3. Notulen vorige vergadering Goedgekeurd, Guido nog notulen op de website plaatsen 19.35 uur 



4. Formatie  Het is lastig om de formatie definitief te maken. De ouders krijgen deze week 
een brief waarin een en ander duidelijk wordt gemaakt.  
Arie vraagt zich af waarom er opnieuw voor een groep 6-7-8 gekozen is. Dit 
komt door de kleine groep 6 die erbij komt. Ook is het verschil in niveau 
minder groot dan afgelopen jaar.  

19.38 uur 

5. Jaarplan Het jaarplan is als bijlage gestuurd in de mail van maandag 21 juni ’21. 
Susanne heeft het jaarplan toegelicht. 

19.57 uur 

6. Financiën Het speeltoestel wordt op de eerste schooldag geplaatst. Verder geen nieuws. 20.28 uur  

7. Jaarkalender  Het concept is af. 20.30 uur 

8. Corona Aangepaste maatregelen bespreken. Er zijn een aantal besmettingen in groep 
8, waaronder ook een leerkracht. De impact op de kinderen en ouders is 
groot. Er is besproken dat er goed nagedacht moet worden over het betrekken 
van de leerkrachten bij activiteiten.  

20.33 uur 

9. Communicatie De Parro app wordt voor vele doeleinden gebruikt, maar misschien is het 
beter om alleen belangrijke berichten via Parro te communiceren en de 
gezellige berichtjes via het Kwastje? De berichten op Parro worden erg goed 
gelezen. Het Kwastje komt ook terug. 
Mede door Corona is de verbinding met de leerkrachten en ouders 
verminderd. Hier is de school zich ook van bewust. De leerkrachten moeten 
zich tijdens de inloop echter verdelen tussen het plein en de klassen. Het is 
een lastige kwestie die iedereen graag anders zou willen zien.  
Het koffie uurtje komt wellicht terug, maar in een andere vorm en zo lang er 
behoefte aan is. Dit om de ouders meer te betrekken bij de school. 

20.49 uur 

10. W.v.t.t.k. Bericht van het bestuur: zij zijn langs geweest op Het Palet en de uitkomst is 
dat ze zeer tevreden zijn. 

20.58 uur 

11. Rondvraag Debbie heft een test gedaan m.b.t. de luchtkwaliteit in de klas als de 
zonneschermen naar beneden zijn. De kwaliteit van de lucht bleek erg goed te 
zijn. Er is een mobiele airco in alle lokalen geplaatst. Dit is een cadeau van alle 
kinderen voor de juffendag. Dit wordt z.s.m. gecommuniceerd met alle andere 
ouders. 

21.10 uur 

Punten volgende vergadering: Wie wordt de nieuwe notulist van de MR?, Communicatie school - ouders 


