
Agenda Vergadering MR 15-11-2022, 19.45 uur via teams 

 

1. Welkom 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen/Stand van zaken 

Taalklas: Cindy neemt contact op met de taalklas over afstemming feestdagen.  

4. Verslag vergadering 06-10-2022 (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 & Edith Zichtbaarheid MR Social Schools Doorlopend  

    

Jonneke Omgang met reclamemateriaal gezien nieuwe 
advies onderwijsraad-bordsessie 

  

 

6. Binnengekomen stukken 

- Notulen OV vergadering 1 november (Bijlage 2) 

- Opendag in Januari, algemene ingang in de Esdoorn. Nadenken als MR en leerkrachten 

om voldoende reclame hiervoor te maken en genoeg onder de aandacht te brengen.   

OV gaat nadenken over een warm welkom namens de Verschoorschool.  

- Vrijwillige ouderbijdrage: voor volgend schooljaar een standpunt innemen als MR. Dit 

komt in een latere vergadering terug.  

Mening van ouders hier ook in meenemen.  

- Mail OPR 10 november (Bijlage 3 (als mail verstuurd)) 

- Zelfevaluatie leerkrachten i.v.m. nieuwe schoolplan (Bijlage 4) --> zie punt 7 

7. Zelfevaluatie leerkrachten (Bijlage 4) 

Schoolplan is geëvalueerd met de Ib'er en twee leerkrachten. Er is door middel van een 

vragenlijst kritisch gekeken naar waar we als school nog aan willen werken en waar onze 

sterke kanten zitten. Details hiervan zijn terug te vinden in het document ‘Zelfevaluatie 

schoolplan’. 

8. Invulling ouderparticipatie 

Belangrijk om de agenda's van de MR op tijd te sturen zodat ouders/collega's voldoende tijd 

hebben om punten e.d. aan te brengen.  

9. WVTTK: 

Ouders geven aan dat berichten op Social Schools soms lang zijn en veel informatie bevatten. 

Belangrijk voor de leerkrachten om de belangrijkste punten te arceren. 

10. Rondvraag 

 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

    

    
    



    

    
    
    

 

Agendapunten volgende vergadering: 

- Verslag contact- en vertrouwenspersoon klachtenregeling 

- Voorbereidingen nieuwe schoolplan? 

 

Rooster van aftreden MR Verschoorschool – september 2022 

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 

 



 


