
Notulen Vergadering MR 07-09-2021, 20.00 uur via Teams 

Agenda  

Mededelingen/Stand van zaken 
- Welkom nieuwe MR 

leden 

- Vacature GMR 

- Start nieuwe 

schooljaar 

- Scholing MR 

 

 
- Mirna en Manon welkom bij de MR. 
- Vacature oudergeleding GMR is nog niet gevuld; 

Social media niet gelukt, actief werven en 
aandacht tijdens informatieavond. 

- Leerkrachten hebben gevoel dat ze sterke start 
hebben gemaakt door goede planning, ze staan 
voor wie ze zijn, klassen staan als een huis, sfeer 
is goed; trots gevoel bij directeur. 

- Mirna en Manon gaan opleiding MR volgen. 
Cindy zal hen opgeven. 

Vaststellen agenda 
 

Cindy voegt 2 punten toe; reclame via school (Squla, Borre 
etc.)veel en vaak commercieel. Cindy wil van oudergeleding 
weten hoe ouders hierover denken; actief uitvragen. 
 
Studiedagen; 1 extra, wel al in rooster, maar niet 
meegenomen in uren. Het past wel en school geeft aan de 
dag hard nodig te hebben door alle nieuwe projecten. MR 
geeft toestemming. 

Verslag vergadering 06-07-2021 
(Bijlage 1) 
 

Notulen 06-07-2021 worden goed gekeurd en worden door 
Mirna op website gezet.  
 
Let op dat de agenda vooraf op SS geplaatst wordt, zodat 
achterban beter benaderd wordt. 

Actielijst 06-07-2021 
 

Zie hieronder 

Binnengekomen stukken 
- Notulen GMR (Bijlage 

2) 

- Jaarplan 2021-2022 

(Bijlage 3) → Punt 7 

- Schoolprogramma 

(bijlage 4) → Punt 7 

- Schoolgids (Bijlage 5) 

→ Punt 8 

-  

- Goof wil scholen langs voor uitleg GMR; vraag 
aan Goof of hij filmpje kan maken om te tonen 
op info avond (Jonneke). 

- Jaarplan wordt apart beschreven 
- Schoolprogramma wordt apart beschreven 
- Schoolgids idem 

Jaarplan 2021-2022 (Bijlage 3) 
 

 
Cindy geeft toelichting op hoe  NPO eerdere jaarplannen 
koppelt. 
 
Stilgestaan bij LeerKRACHT en het train de trainer stukje; 
Jonna en Peggy volgen dit, daarna overige leerkrachten 
intern opleiden. Doel is efficiënt en methodisch met team 
werken aan doelen en activiteiten. Deze zijn gericht op 
praktijk en werken in de klas. 
 
Cindy geeft aan dat er in nov begrotingsgesprekken zullen 
zijn; MR zal hierbij betrokken worden. 



Schoolgids (Bijlage 3) 
 

Concept van Scholen op de kaart 
Feedback op stuk wordt gemaild aan Cindy. 
Schoolgids wordt gemaakt in vast format dat is afgesproken 
binnen Soolva 
 

Project Goed worden, goed blijven 
+ & Nationaal Programma 
Onderwijs (besteding middelen) 
 

Stichting LeerKRACHT coach  
1 dag extra leerkracht op vloer 
2 dagen onderwijsassistent 
Begeleiding project Goed worden, goed blijven+  
Programma gaat aansluiten op praktijk en de leerkracht en 
zal in teken staan van reflectie van leerkracht en leerlingen. 

Doorstroompercentages per groep 
 

School op de kaart werkt met gemiddeld aantal zitten 
blijvers. In de midden bouw mag dit 4% zijn, in onderbouw 
12% (i.v.m. najaarskinderen). School kende 1 op heel de 
school. 
Doorstroom op of boven advies uitgestroomd. Veel kinderen 
hebben in de bovenbouw grote stappen gemaakt. Cito eind 
is wel lager dan landelijk gemiddelde gemaakt. 
 
Project goed worden, goed blijven gaat hier op aansluiten. 
Komt voort uit alarmsignalen waarvoor de school zelf 
verantwoordelijkheid heeft genomen. 
 

Informatie avond 14 september 
2021 

Waar zijn we mee bezig, waar zijn we trots op, waar gaan we 
aan werken, profilering van het team. 
 
MR voorstellen en korte uitleg wat MR en GMR is. 
Jaarverslag 20-21 laten zien. Focus van MR en het team zal 
vooral liggen op rust en stabiliteit. 

Jaarplan MR en vergaderdata 
 

Jaarplan zal gemaakt worden door Mirna en Edith. 
Presentatie op informatie avond en daarna zal het ook 
geplaats worden op Social School en de website. 
 
Vergaderdata; 
07-09-21 
26-10-21 
07-12-21 
18-01-22 
19-04-22 
31-05-22     start vergadering 19.45 uur fysiek tenzij…. 

Rondvraag WVTTK 
 

Vraag vanuit ouders over klassendienst en puntensysteem 
/belonen. Mirna zal hier aandacht aan geven op de 
informatie avond. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actiepunten; 

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  

Mirna & Edith Zichtbaarheid MR 
social schools 

Doorlopend  

 

 

 

Rooster van aftreden MR Verschoorschool – oktober 2020 

o(uders) 

p(ersoneel) 

Naam jaar van 

aantreden huidige 

zittingstermijn 

aftreden/herverkiezing 

P Jonneke  Sept 2019/Jan 

2020  

A/H: sept 2022 

O Edith Sept 2020 A/H: sept 2023 

P Mirna  sept 2021 A/H: sept 2024 

O Manon sept 2021 A/H: sept 2024 

 

Eind schooljaar 2022: aftredend en herkiesbaar: Jonneke 

Eind schooljaar 2023: aftredend en herkiesbaar: Edith 


