
Agenda Vergadering MR 31-05-2022, 19.45 uur op school 

 

1. Welkom 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen/Stand van zaken 

- Scholingsbehoefte MR: Niemand heeft op dit moment scholingsbehoefte, wellicht een 

volgend jaar.  

- GVO: Er is inmiddels een conceptrooster. Vast moment op die dag waarin GVO wordt 

vormgegeven. Alle stromingen mee pakken in een periode van 1 of 2 jaar. Vraag om naar 

te kijken: toespitsen op kennis van religies. Nog niet alles is helemaal uitgekristalliseerd 

over de invulling van het programma. Ook een aantal andere scholen uit de stichting 

gaan mee doen met deze GVO opzet. Volgende vergadering komt dit punt uitgebreider 

aan bod. 

- Afronding schooljaar: Nog 5,5 week tot einde schooljaar. Op dit moment cito’s in alle 

groepen. Zijn een week eerder gestart, dat geeft het team rust. Op deze manier is er 

ruimte voor uitloop en het maken van groepsplannen. 24 juni nog een studiedag. 

Daarnaast nog een paar uitjes: natuurmuseum, Molenwaard, uitvindfabriek, 

cultuurmenu, laatste gymles verrassing, afscheid groep 8. Peuterochtenden 13 en 17 

juni.  

- Communicatie ouders: Er is communicatie geweest vanuit Cindy over hoe we met elkaar 

omgaan, ook wat wij verwachten van ouders in hun manier van communiceren. Er zijn de 

afgelopen weken een paar incidenten geweest waarbij door ouders op een onprettige 

manier met het team gecommuniceerd werd. Dit voelde voor het team erg naar. Het 

gaat niet zozeer om de inhoud van de berichten, maar wel om de manier waarop het 

gecommuniceerd wordt. Het onderwijs maken we met z’n allen, ouders – leerlingen – 

school. In het nieuwe schooljaar wil school meer inzetten op verbetering van de 

samenwerking in deze driehoek, vanuit de inslag van de Kanjertraining. Wij verwachten 

dat team – ouders – leerlingen allemaal communiceren met gebruik van Kanjertaal.  

- Idee ouderavond: in elke groep een Kanjeroefening voor ouders. Bijvoorbeeld 

smileyposter.  

- Inzet externe coaching bovenbouw: Deze is doorgeschoven naar begin volgend jaar, om 

een goede start te maken met de nieuwe klas in plaats van het traject aan te gaan met 

een uitstromende groep. 

- Meer communicatie waarom uitjes soms op bepaalde dagen zijn: data worden soms 

aangedragen door locaties.  

4. Verslag vergadering 19-04-2022 (Bijlage 1).  

 

5. Actielijst 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Jonneke Agenda's op Social Schools.  Doorlopend  

Mirna Notulen op social schools en site zetten. Doorlopend   

    

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 

- Verslag OPR-vergadering 24-3-2022 (Bijlage 2) 

- Mail vacature OPR (Bijlage 3) 

→ Kort op Social Schools een bericht plaatsen 

- Agenda GMR 02-06-2022 (Bijlage 4) 

→ Geen punten toe te voegen 

- Notulen OV-vergadering 24-05-2022 (vandaag binnen gekomen) 

7. Jaarverslag MR 

Maken voor ouderavond volgend jaar. Belangrijkste punten: Goed Worden Goed Blijven +, 

LeerKRACHT, Kanjertraining & communicatie, GVO. Mirna & Edith gaan deze presentatie 

opzetten. 

8. Taakverdeling MR  

Verdeling blijft zoals hij is.  

9. WVTTK 

- 

10. Rondvraag 

- 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Jonneke & 
Mirna 

Bericht Social Schools over vacature 
OPR 

Volgende week  

Mirna & 
Edith 

Jaarverslag MR 1e MR vergadering 
2022-2023 

 

    
    

    
    
    

 

 

 

Agendapunten volgende vergadering: 

1. Nascholing 2022-2023 

2. Evaluatie taakverdeling/taakbelasting 2021-2022 

3. Concept taakverdeling/taakbelasting 2022-2023 

4. Vaststellen schoolplan (4-jaarlijks, nu aan de orde?) 

 

Rooster van aftreden MR Verschoorschool – september 2021 



o(uders) 

p(ersoneel) 

Naam jaar van 

aantreden huidige 

zittingstermijn 

aftreden/herverkiezing 

O Manon sept 2022  A/H: sept 2025 

O Edith sept 2020 A/H: sept 2023 

P Mirna sept 2021 A/H: sept 2024 

p Jonneke sept 2022 A/H: sept 2025 

 

Eind schooljaar 2023: aftredend en herkiesbaar: Edith 

Eind schooljaar 2024: aftredend en herkiesbaar: Mirna  

Eind schooljaar 2025: aftredend en herkiesbaar: Manon, Jonneke 

 


