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Notulen MR  

 

Datum : 4-10-2021 

Aanvang : 20.00 uur Beryl sluit aan  

Locatie : Koffiekamer 

Aanwezig : Beryl, Nadie, Ferdy, Sandra, Lonneke, Sandra en Ellen 

 

 

We hebben punt 5 naar voren gehaald en hebben eerst de taken voor het 

aankomende jaar verdeeld.  

5. Roulatiesysteem agenda en notulen 

Ouderbetrokkenheid: Lonneke  

Notulist: Ellen 

Mailbeheer: Ferdy  

Mr postvak ingekomen stukken: Nadie  

Voorzitter: Ferdy en Sandra nemen de taak samen op. 

 

1. Opening en welkom (punt 5 wordt naar voren geschoven)  

2. Notulen d.d. 20-6-2021 

Beryl: 9b. Teldatum 1 0kt 2020 194 lln nu 1 oktober 190.  

Holmwoods is de nieuwe methode van Engels geworden.  

3. Mededelingen 

Jerry de Haan nieuw contactpersoon van de GMR 

Lonneke Nekkers: nieuw lid van de MR stelt zich voor.  

4. Ingekomen stukken 

GMR vergaderingen                            MR vergaderingen 20.00 uur 

24 nov 2021                                  13 december (Ferdy) 

27 jan 2022                                      22 februari (Sandra) 

1 feb 2022                                        30 maart (Ferdy)  

14 maart 2022                                   7 juni (Sandra)  

17 mei 2022 

22 juni 2022 

5.  

 

6. Mail Beryl (groep 5-6) 

Beryl ligt toe waarom groep 5 en 6 een enkele groep worden.  
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7. Ouderbetrokkenheid 

Voorstel: om ons weer voor te stellen via social schools.  

Klankbordavond (moment) te houden;  

Samen bespreken we wat ons doel is van ouderbetrokkenheid. 

Enkele punten: Hoe kunnen we ouders het beste bereiken? 

Waar hebben ouders behoefte aan? 

Actie: idee is om voor de 10 minuten gesprekken, een briefje aan 

leerlingen mee te geven met de vraag waar zij (ouders) behoefte aan te 

hebben. Deze kunnen zij dan inleveren tijdens de 10 minuten 

gesprekken.  

 

8. Communicatie school en ouders 

- Besproken tijdens ouderbetrokkenheid 

9. Behoefte aan scholing MR 

Lonneke heeft al een scholing gedaan. Verder niemand behoefte.  

10. Studiedag (vrijdag 15 oktober) 

Beryl licht toe wat we gaan bespreken tijdens de studiedag.  

11. Statuten en reglementen 

Bery vraagt aan Leonie (van SKBG) naar de laatste statuten en 

reglementen.  

12. Rondvraag 

Ellen: Welke stukken komen er iedere keer op? Volgende keer weer 

gezonde school, Boeiend onderwijs en begroting.  

13. GMR 

Sandra stuurt de laatste notulen door.  Jerry de Haan nodigen we uit 

voor de volgende vergadering.  

14. Sluiting 

 

 

 

 

 


