
Agenda Vergadering MR 17-03-2022, 19.00 uur via Teams 

 

1. Welkom 

2. Vaststellen agenda. 

3. Mededelingen/Stand van zaken 

- Project:  

Groene start van de toekomst. Deze week mee gestart. Maandag persconferentie gehad. 

Vandaag echt gestart in de groepjes. Workshops gehad en komende weken hiermee 

verder.  

- Coronabeleid:  

Op dit moment niet meer zoveel. Maatregelen worden langzaamaan steeds minder. 

Laatste tijd wel veel corona-bestemmingen binnen het team. Verschillende besmettingen 

binnen het team allemaal nog op kunnen vangen onderling. Dit vraagt wel veel van team. 

Manon geeft aan dat er wel heel veel waardering komt vanuit ouders hiervoor.  

- 4-5 mei:  

Dit jaar mag weer een herdenking gehouden worden waarbij scholen betrokken zijn. 

Jonneke zit in het comité en heeft de eerste vergadering gehad afgelopen dinsdag. Dit 

wordt gecommuniceerd naar ouders.  

- GVO: 

Mirna houdt de MR ervan op de hoogte en gaat een afspraak maken met Cindy hiervoor. 

4. Verslag vergadering 18-01-2022 (Bijlage 1).  

 

5. Actielijst 18-01-2021 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Jonneke Agenda's op Social Schools.  Doorlopend  

Mirna Notulen op social schools en site zetten. Doorlopend   

Mirna Site bijwerken: pasfoto’s en taken op de website 
zetten. BVL op de site zetten. 

Doorlopend Gedaan (Mag eruit 
bij de volgende 
vergadering.) 

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 

December  

 

6. Binnengekomen stukken 

- Notulen OV vergadering 10-01-2022 (Bijlage 2) 

- Notulen GMR vergadering 12-01-2022 (Bijlage 3) 

- Agenda GMR vergadering 08-02-2022 (Bijlage 4) 

- Verslag OPR vergadering 08-11-2021 (Bijlage 5) 

- Mail Rianne (Bijlage 6) 

Vanaf nu sturen we de notulen van de GMR ook door naar het Team. Die moeten ook 



bijgewerkt worden op de site (en bijgehouden worden).  

 

7. Evaluatie Studiedag 25 februari 

- Resultaten Cito-toetsen en Bovenbouw 

Voornamelijk gekeken naar krachtsignalen en zwaktepunten.  

- Zwakte punt was de DMT. Hiervoor wordt als actie het inzetten van de PRAVOO-

mappen ingezet. Hier wordt vanaf nu ook weer mee gelezen. 

- Daarnaast gaan we zoeken naar een toetsingsmethode voor rekenen om de hiaten eruit 

te filteren, zodat we daar beter op kunnen inzetten. 

- Het laatste zwaktesignaal is inzetten van een externe op groep 7. Dit ter bewustwording 

van eigen gedrag en eigen verantwoordelijkheid.  

- Ook het preventief inzetten van de KanjerTraining op dezelfde manier door de hele 

school is een belangrijk aandachtspunt.  

 

8. Functioneren MR 

Zowel Jonneke als Manon stellen zich herkiesbaar voor volgend jaar. Hierover moet 

binnenkort een bericht geplaatst worden dat Jonneke en Manon per 2022 aftreden maar zich 

herkiesbaar stellen. In een apart bericht, wanneer andere ouders interesse hebben kunnen 

ze binnen twee weken reageren. Mirna en Jonneke regelen dat samen.  

 

Het functioneren van de huidige MR: 

Manon geeft aan dat het echt gaat over de inhoud en dat er kritisch wordt gekeken. We 

functioneren als 1 MR en niet als team tegenover ouders. Samen bewaren we de effectiviteit 

en hebben we de kwaliteit van de school voorop staan. 

 

Binnen het team vragen of er feedback is op het functioneren MR. Manon en Edith vragen dit 

na bij ouders. Voor de volgende vergadering terugkoppelen.  

 

9. WVTTK 

- Manon geeft aan dat qua PR we ook de gewone dingen mogen aangeven in plaats van 

alleen de bijzondere dingen. We mogen trots zijn op onze school en dit ook naar buiten laten 

zien. Belangrijk ook om te benoemen wat het doel is van de leuke activiteiten. Niet alleen 

maar leuk maar dit wordt gedaan met een doel en om iets van te leren.  

10. Rondvraag 

Wie Wat  Wanneer Uitslag  

Jonneke Cindy uitnodigen voor volgende 
vergadering 

Voor volgende 
vergadering 

Gedaan 

Jonneke OV uitnodigen voor volgende 
vergadering 

Voor volgende 
vergadering 

 

    
    

    
    
    

 

 

Agendapunten volgende vergadering: 



- Overleg OV 

- Informatie Schoolbudget (directeur) 

- Aftreden/herverkiezing MR leden (Al behandeld. Zie bovenstaande.)  

- Formatie 2022-2023 (directeur) 

 

 

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 


