
Agenda Vergadering MR 28-06-2022, 19.45 uur op school 

 

1. Welkom 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen/Stand van zaken 

- Afronding schooljaar: 

Geen leerlingen of leerkrachten die de school verlaten. Voor ouders voelt het als een 

rustige afronding van het jaar.  

- Jaarverslag MR 

4. Verslag vergadering 31-05-2022 (Bijlage 1).  

 

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 

 

Mirna Stemming KBW voor volgend jaar.  Volgend jaar 
Dit jaar met 
andere 
stemmingen. 

 

Mirna & Edith Zichtbaarheid MR Social Schools Doorlopend  

Team/Sintco
mmissie 

Voldoende aandacht van Sint binnen de school Volgend 
schooljaar. 

 

Jonneke Omgaan met reclamemateriaal gezien nieuwe 
advies onderwijsraad-bordsessie 

  

 

6. Binnengekomen stukken 

- Concept schoolgids (Bijlage 2) 

- Notulen GMR 02-06-2022 (Bijlage 3) 

- Concept werkverdelingsplan: volgende vergadering op de agenda.  

7. Uitkomsten studiedag 24-6-2022 

Vrijdag 25 juni studiedag. Diepteanalyse besproken met het team. Vooral groep 5 en 7 vielen 

op. Daarnaast viel rekenen op bij alle groepen. Opvallend bij onze school is dat de leerlingen 

in groep 3 en 4 sterk starten qua cito. In groep 5 en 6 zwakken ze wat af en in de bovenbouw 

groeien ze dan weer wat terug.  

Er valt winst te behalen qua doorgaande lijn in methodes en vakinhoudelijke kennis van de 

leerkrachten.  

8. GVO 

Volgend jaar krijgen alle groepen op vrijdag een les GVO van een vakleerkracht. Deze 

vakleerkrachten geven 8 weken lessen over een geloofsstroming uit een carrousel van 5 

stromingen. Daarnaast krijgt burgerschap een apart plekje op het rooster. Drie keer in de 

week wordt er tijd extra ingepland om het jeugdjournaal te bekijken en bespreken. 

Daarnaast wordt burgerschap behandeld in de wereldoriëntatie vakken, bij Atlantis, de 

Kanjertraining en in de leerlingarena’s.  

Voor Cindy en Mirna is het nu vooral taak om alles goed op papier te krijgen.  



9. Nascholing 2022-2023 

Jonna gaat de mentoren training doen, zij wil uiteindelijk ook de opleiding tot schoolopleider 

gaan doen.  

Jonneke gaat de PABO doen.  

Rianne doet de opleiding tot onderbouw coördinator bij Avans+. 

Mirna gaat de cursus Kanjertraining volgen.  

Qua teamscholing gaan we verder met stichting LeerKRACHT, rekenen en executieve 

functies. Rekenen is vanuit de diepteanalyse gekomen. Executieve functies was een conclusie 

die we trokken uit bevinden tijdens periode 2 van LeerKRACHT.  

10. Evaluatie taakverdeling/taakbelasting 2021-2022 

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

11. Concept taakverdeling/taakbelasting 2022-2023 

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

12. Concept schoolgids 2022-2023 

Punten en tips zijn aangeleverd. Cindy gaat deze verwerken.  

13. WVTTK 

14. Rondvraag: 

Mirna vroeg zich af hoe het in zijn werk gaat qua nieuwe LVS. Cindy legde uit dat het bestuur 

gaat werken met twee LVS waaruit de scholen kunnen kiezen. De MR vindt het jammer dat 

de scholen niet uit alle systemen een keuze kunnen maken.  

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

    

    

    
    

    
    
    

 

 

 

 

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 



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.  

 


