
Agenda Vergadering MR 25-05-2021, 20.00 uur via Teams 

 

1. Vaststellen agenda Peggy afwezig, Cindy aanwezig om formatie toe te lichten.  
2. Mededelingen/Stand van zaken 

- Filmpje o.i.d. nieuwe leerkrachten (rondvraag 13-4-2021) Voor het nieuwe schooljaar: alle 
leerkrachten een kort filmpje laten maken, zodat de ouders weten welke leerkrachten 
welke groep draaien.  

- Cursus SooLvA 14-4-2021 Jonneke heeft de aantekeningen gemaild.  
- Vervanging Iris/Peggy – Arieke? Blijft Peggy in de MR? Arieke is herkiesbaar en geeft aan 

volgend jaar in de MR te blijven, maar ivm reistijd te vergaderen via teams. 
- Terugkoppeling middencito/trendanalyse (rondvraag 13-4-2021) Voor volgende keer 

weer op de agenda zetten, ook de eindcito.  
3. Verslag vergadering 13-4-2021 (Bijlage 1)  

Al via mail goedgekeurd. 
 

4. Actielijst 13-04-2021 
Wie Wat  Wanneer Uitslag  
Jonneke Herinnering Cindy schoolbudget 24-5-2021  
? & Edith Zichtbaarheid MR social schools Doorlopend  

 

5. Binnengekomen stukken 
- Jaarverslag GMR (Bijlage 2) -- 
- Vacature GMR (bijlage 3) De vraag is of er een ouder van de Verschoorschool zitting wil 

nemen in de GMR. Jonneke vraagt of Marjolein een stukje wil schrijven.  
- Vacature RvT (bijlage 4 & 5) Er werd een vacature verspreid via mail.  
- Notulen GMR (bijlage 6) -- 
- Notulen OV (bijlage 7) -- 
- Mail Cindy formatie 2021-2022 (bijlage 8) (besloten) Cindy licht dit toe tijdens de 

vergadering.  
6. Project Goed worden, goed blijven + & Nationaal Programma Onderwijs De leerkrachten 

hebben een enquête ingevuld. Er zijn extra financiële middelen beschikbaar die we kunnen 
inzetten voor extra personeel.  

7. Informatie schoolbudget o.b.v. DUO-beschikking (vóór 1 mei) Cindy licht toe hoe het budget 
wordt uitgegeven, zowel stichting- als schoolbreed.  

8. Uitkomst Cito’s – ijkpunt nieuw startpunt  Volgende vergadering kijken we naar de CITO 
scores eind van het schooljaar om te zien wat Corona gedaan heeft voor wat betreft de 
scores.  

9. Schoolgids Moet hier en daar aangepast worden. Arieke attendeert Cindy hierop. 
10. WVTTK -- 
11. Rondvraag -- 

 

Rooster van aftreden MR Verschoorschool – oktober 2020 



o(uders) 

p(ersoneel) 

Naam jaar van 
aantreden huidige 
zittingstermijn 

aftreden/herverkiezing 

O Jonneke  Sept 2019/Jan 
2020  

A/H: sept 2022 

O Edith Sept 2020 A/H: sept 2023 

P Arieke 
Tijdelijke waarneming door Peggy 

sept 2018 A/H: sept 2021 

p Iris sept 2019 A/H: sept 2022 

 

Eind schooljaar 2021 aftredend en herkiesbaar: Arieke 

Eind schooljaar 2022: aftredend en herkiesbaar: Jonneke en Iris 

Eind schooljaar 2023: aftredend en herkiesbaar: Edith 


