
Agenda Vergadering MR 30-08-2022, 19.45 uur op school 

 

1. Welkom 

2. Vaststellen agenda 

- Gym:  

Vorig jaar heeft Mirna de gymopleiding gedaan. Vanuit de opleiding adviesnota & 

presentatie gegeven over LVS. Tweestrijd: voordelen, maar ook nadelen. Eindconclusie: 

Geen LVS, Mirna gaat zelf ontwerp maken voor beoordelingssysteem, zodat zorg 

gesignaleerd kan worden. Basis wordt wel 12 leerlijnen & Q-scan. Vanaf dit schooljaar 1,5 

uur per week.  

- Vergaderdata:  

6 oktober (online), 15 november (fysiek), 17 januari, 21 maart, 9 mei,  27 juni 

3. Mededelingen/Stand van zaken 

- Start schooljaar 

Fijn gestart. Prettig ook met nieuwe collega Inge. Jammer dat Marijke niet meer kon 

starten ivm vakantie andere regio. Moet afstemming over komen SOOLvA-breed. 

- Jaarverslag MR 

Staat al grotendeels. Wordt nog afgerond en door iedereen bekeken. Mirna verzorgt 

presentatie 8 september. 

4. Verslag vergadering 28-06-2022 (Bijlage 1). Was al goedgekeurd. 

 

5. Actielijst 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Jonneke Agenda's op Social Schools.  Doorlopend  

Mirna Notulen op social schools en site zetten. Doorlopend   

Edith & Mirna Jaarverslag MR Begin 
schooljaar 
2022-2023 

Grotendeels af.  

Mirna Stemming KBW voor volgend jaar.  Wordt 
meegenome
n richting 
Cindy. 

 

Mirna & Edith Zichtbaarheid MR Social Schools Doorlopend  

Team/Sintco
mmissie 

Voldoende aandacht van Sint binnen de school Volgend 
schooljaar. 

 

Jonneke Omgang met reclamemateriaal gezien nieuwe 
advies onderwijsraad-bordsessie 

  

 

6. Binnengekomen stukken 

- Notulen GMR 04-07-2022 (Bijlage ) 

GMR heeft punt opgepakt over beperkte keuze LVS. Vond bijval binnen GMR. 

7. Concept werkverdelingsplan 

Een paar data aangepast. Is Cindy al mee aan de slag gegaan.  

8. Evaluatie taakverdeling/taakbelasting 2021-2022 

Iedereen pakt zijn dingen op, alles wordt verdeeld. Iedereen heeft min-uren, maar sommigen 

hebben wel veel min-uren, anderen hebben er wat minder. Met de losse zaken doe degenen 



met veel uren geen extra taken meer.  Binnen het team is iedereen akkoord met de verdeling 

zoals hij nu ligt.  

9. Concept taakverdeling/taakbelasting 2022-2023 

Is verdeeld, akkoord binnen het team. Verdeling is vergelijkbaar met vorig jaar.  

10. Doorstroompercentages 

Eén leerling doubleert groep 3, verder geen doubleurs. Eén leerling groep 1 doet al deels 

mee met groep 2. Drie leerlingen gaan binnenkort verhuizen en zullen daarom van school 

gaan dit jaar. 

11. Resultaten eindtoets 

Eindtoets is goed gemaakt. Alleen op rekenen wordt relatief laag gescoord. Daardoor is ook 

het percentage 1F/1S te laag. Rekenen is daarom speerpunt voor de komende periode. Zijn 

we al mee begonnen. Professionele interne en externe begeleiding ingekocht hiervoor. 

Inspiratiesessie gehad, gekeken naar wetenschappelijke onderzoeken. Afgelopen vrijdag ook 

leerlingarena, uitkomsten al gedeeld op Social Schools. Morgen is er een werksessie en gaan 

we aan de slag met doelen. Eén van de punten is professionalisering/nascholing team. Dit 

gaat sowieso gebeuren. Rekenen staat in elk geval t/m november op de planning, maar 

zullen we waarschijnlijk langer mee aan de slag gaan. Andere grote agendapunt is executieve 

functies. Zal deels naast rekenen gaan lopen. Burgerschap is het derde doel aan het einde 

van het jaar.  

12. Evaluatie jaarplan 2021-2022 

Alle jaarlijkse punten zijn besproken. Daarnaast GVO verder opgepakt, dit is inmiddels 

stichtingbreed (5 scholen) geïmplementeerd.  

13. WVTTK 

- 

14. Rondvraag 

- 

 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Mirna 
(Jonneke, 
Edtih & 
Manon) 

Afronden jaarverslag 8 september  

    

    
    

    
    
    

 

 

 

 

Rooster van aftreden MR Verschoorschool – september 2022 



o(uders) 

p(ersoneel) 

Naam jaar van 

aantreden huidige 

zittingstermijn 

aftreden/herverkiezing 

O Manon Sept 2019  A/H: sept 2022 

O Edith Sept 2020 A/H: sept 2023 

P Mirna sept 2021 A/H: sept 2024 

p Jonneke sept 2019 A/H: sept 2022 

 

Eind schooljaar 2022: aftredend en herkiesbaar: Manon, Jonneke 

Eind schooljaar 2023: aftredend en herkiesbaar: Edith 

Eind schooljaar 2024: aftredend en herkiesbaar: Mirna 



Agendapunten volgende vergadering: 

- Evaluatie taakverdeling/taakbelasting 2021-2022 

Bij de startvergadering van het schooljaar 2022/2023 wordt dit ook besproken.  

- Concept taakverdeling/taakbelasting 2022-2023 

Kleine aanpassingen doorgegeven. Voor de volgende keer aan de agenda toevoegen.  

 


