
Agenda Vergadering MR 26-10-2021, 19.45 uur op school 

 

1. Welkom 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen/Stand van zaken 

- Vacature GMR – Anneke Scherjon 

Anneke is ook aanwezig. Is bij het eerste overleg al aanwezig geweest. Anneke heeft zich ook 

opgegeven voor de cursus.  

Anneke checkt wie de notulen van de GMR doorgeeft.  

4. Verslag vergadering 07-09-2021 (Bijlage 1) Goedgekeurd! 

 

5. Actielijst 07-09-2021 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Jonneke Goof benaderen voor filmpje GMR Voor 14-07-
21 

Goof heeft geen 
tijd gehad; MR zal 
zelf uitleg geven 
op informatie 
avond. 

Mirna Uitleg puntensysteem klassendienst etc. 14-07-21 Gedaan.  

Mirna & Edith Zichtbaarheid MR social schools Doorlopend  

 

6. Binnengekomen stukken 

- Notulen OV (Bijlage 2) 

- Notulen OPR (Bijlage 3) 

- Jaarverslag OPR (bijlage 4) 

7. Reclame  

De afspraak binnen de school is nu, we maken wel reclame voor partners binnen Sleeuwijk. 

Daarbuiten maken we geen reclame.  

Manon en Edith geven aan dat ouders de reclame niet als te veel ervaarden.  

8. Overleg OV – Wytske (ovb) 

Jonneke heeft nog even contact met Wytske. Eventueel wordt ze uitgenodigd bij het volgende 

overleg.  

9. Vaststellen wijzigingen jaarplan (ovb) 

Tijdens de volgende vergadering komt dit punt terug.  

10. Concept begroting en formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 oktober 

Tijdens de volgende vergadering komt dit punt terug. 

11. Definitieve vaststelling taakbeleid/normjaartaak 

Tijdens de volgende vergadering komt dit punt terug. 

12. Studiedag 25/10/2021 



De leerkrachten zijn deze dag voornamelijk bezig geweest met leerKRACHT. Daarnaast hebben ze 

samen een visie gevormd en de neuzen daarin dezelfde kant op gezet. Tijdens die studiedag hebben 

we ook een leerlingarena gehad. Het doel hiervan was, het betrekken van de kinderen in de keuzes 

binnen de school. De belangrijkste punten die daaruit kwamen waren: 

- Bewegend leren meer tijdens de lessen. 

- Meer Kanjertraining.  

- Minder schermen.  

- Meer creativiteit.  

- Invulling pauzes en gymtijd.  

Daarnaast zijn de leerkrachten druk bezig geweest met een nieuwe efficiënte en effectieve manier 

van werken.  

13. WVTTK 

14. Rondvraag 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Jonneke Appgroep aanmaken met Anneke 
erbij. (Contactgegevens) 

Week van 26 okt.  

Jonneke Agenda's op Social Schools.  Doorlopend  
Jonneke Bij Cindy navragen punt 9, 10 en 11.  Voor de volgende 

vergadering. 
 

Mirna Bericht Social school OV, MR, GMR.  Week van 26 okt.   

Mirna Notulen bijeenkomst 1 en 2 op de 
site. 

Doorlopend   

Mirna Site bijwerken.  Doorlopend  
Mirna Stemming KBW voor volgend jaar.  Volgend jaar 

Dit jaar met 
andere 
stemmingen. 

 

 

 

Rooster van aftreden MR Verschoorschool – september 2021 

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 


