
MR Uitdaging Vergadering Notulen 14-9-2021  
 

Tijdstip: 19:00-20:30 
Locatie: Digitaal via Teams 
Aanwezig: Directie: Vanessa 

MR: Annika, Bastiaan (Secretaris) en Selma (Voorzitter). 
Afwezig:  MR: Femke ivm zwangerschapsverlof en Sarah 
 
Met Directie 

● Opening en 'heet v/d naald' 
● MR Taakverdeling 
● Vastleggen vergader data / jaarplanning 
● Hoofdlijnen algemeen beleid: vakantierooster, studiedagen en 1ste aanzet jaarplan 
● W.v.t.t.k. 

Zonder Directie 

● Scholingbehoefte 
● Rondvraag en afsluiting 

Opening  
 
Selma heet iedereen welkom en deelt dat vanuit Unit 2 Reinout zich als ouder heeft gemeld 
voor de oudergeleding.  
 
MR Taakverdeling 
 
Selma behoudt de rol als voorzitter en Bastiaan zet de rol als secretaris voort. 
 
Vastleggen vergader data / jaarplanning 
 
We hebben overeenstemming over de agenda onderwerpen en data voor de jaarplanning van 
de MR. Deze vallen niet in de vakanties en dicht op de oudergesprekken. We verhogen het 
aantal vergaderingen van zes naar acht per jaar. 
 
Hoofdlijnen algemeen beleid: vakantierooster, studiedagen en 1ste aanzet jaarplan 
 
Vakantierooster en studiedagen zijn bepaald en gedeeld. 1ste aanzet van het jaarplan is 
gedaan. Vanessa rond deze af en beoogt hier de speerpunten te delen in de geplande 
informatieavond van 23 september. Waarin de grote pijlers worden besproken: WWW, 
verrijkingsaanbod en rekenonderwijs. 
 
Selma kaart aan dat de website veel gedateerde informatie bevat. Het zou wenselijk zijn om 
deze informatie up to date te houden. Vanessa erkent dat deze vernieuwd moet worden. Nadat 
de schoolgids is afgerond zal alles aangepast worden. 
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Jaarplan is grotendeels identiek, enkel op het gebied van ‘rekenen’ is er een aanpassing 
doorgevoerd. Door adviezen en ‘geluiden’ van experts is de gekozen onderlegger toch weer 
herzien. We bespreken als MR hoe we dit het beste kunnen communiceren richting de ouders. 
Vanessa geeft aan voornemens te zijn dit te delen tijdens de informatieavond en terug te laten 
komen in de schoolgids. 
 
W.v.t.t.k.  
 
Er is een email ontvangen aangaande de fietsenstalling situatie bij de bovenbouw. Vanessa 
heeft hier vanuit Directie per mail op gereageerd. De school heeft nog wat meer tijd nodig om 
de (on)mogelijkheden uit te zoeken en te communiceren. 
 
Selma geeft aan dat de verkeersregelaars op de griftdijk van korte duur aanwezig zijn en 
daarmee niet optimaal invulling geven voor een verbetering in de veiligheid.  
 
Vanessa deelt dat na de OV vergadering is besloten om de ouderbijdrage in te stellen op €60,-. 
Zij willen dit communiceren op de informatieavond. 
 
Scholingbehoefte 
 
Selma heeft zich ingeschreven voor MR effectief. Reinout schrijft zich in voor de starterscursus. 
Annika geeft aan dat er vanuit de docenten geleding geen behoefte is. 
 
 

Vergadering Onderwerp Actie/Besluit Behandelen voor&door 

14-9-2021 Delen schoolgids Actie Vanessa 31 sept 

14-9-2021 Update website Actie Vanessa okt 

14-9-2021 Jaarplanning MR akkoord Besluit MR 

14-9-2021 MR animo berichten Actie Bastiaan 21 sept 

14-9-2021 Intro tekst + film  Actie Reinout  21 sept 

14-9-2021 1ste aanzet zittingsrooster Actie Selma okt 

14-9-2021 Deelt Jaarplanning met Arjan/OV Actie Selma 28 sept 
 
    
 


