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Notulen MR-vergadering 

 

Datum : 13-12-2021 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : op school 

 

Vergadering vindt toch online plaats. 

Aanwezig: Ferdy, Lonneke, Beryl, Ferdy, Nadie, Sandra te Br, Sandra W. 

 

 

1. Opening en welkom 

Ferdy heet iedereen welkom. Jerry de Haan (moeder lln St jozef 

Lochem, zit namens ons in de GMR en stelt zich voor).  

2. Notulen d.d. 4-10-2021 

typfoutje bij punt 10 

punt 6: nog niet gedaan. Moeten nu wel een bericht gaan plaatsen 

namens ons.  

3. Mededelingen 

Beryl: document heterogene groepen vandaag doornemen (wordt punt 

7).  

Ferdy: MR heeft een kaart gestuurd naar lln uit groep 7 

In de notulen is punt verkeer niet opgenomen, dit wordt punt 10. 

4. Ingekomen stukken  

Ferdy: mail ouder (vraag ouders: Wat is er precies met de NPO gelden 

gedaan? 

-met name ingezet voor extra handen in de klas en 3 kleutergroepen 

-scholing begrijpend lezen “online lezen en luisteren met begrip” 

-scholing IB- systeemdenken. 

-ondersteuning buiten de klas van kleine groepjes lln. 

5. Ouderbetrokkenheid 

Met tienminuten gesprekken zouden wij ouders vragen naar hun 

behoefte/verwachtingen m.b.t. school/onderwijs, dit is niet gebeurd. 

Nieuw plan: 

Voorstelbrief maken, met daaronder de vraag waar ouders behoefte 

aan hebben. 
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6. Communicatie school en ouders 

met name via social schools, berichten worden goed gelezen. 

Communicatie is duidelijk.  

7. Heterogeen werken is besproken.  

8. Bespreking vrijwillige ouderbijdrage 

vanuit de OR geen bijzonderheden/verandering 

9. Huidige situatie omtrent corona 

Morgenavond persconferentie, daarna komen we bij elkaar. Mocht de 

MR nodig zijn voor evt. beslissingen worden ze (in eerste instantie) via 

de app betrokken. 

10. Verkeerssituatie:  

Grote hek: er zou een hek komen, Beryl gaat er achteraan, zowel 

achter het hek als het bord bij de oversteekplaats. Hoe hoog is de 

urgentie? MR gaat dit ook oppakken om vanuit MR zorg uit te spreken 

over de huidige verkeerssituatie.  

11. Ontwikkelingen rondom nieuw rapport 

Beryl laat het rapport (mijnrapportfolio) zien, het wordt een online 

rapport. Tijdens de studiedag krijgt het team hier extra informatie 

over. En het eerste rapport zal per februari 2022 gebruikt worden. 

12. Gezonde school 

Beryl heeft geprobeerd thema certificaat bewegen en sport aan te 

vragen. Dit is niet gelukt omdat wij niet 2 keer per week 45 minuten 

gymmen. Tevens heeft certificaat Welbevinden aangevraagd, hier nog 

geen reactie opgehad. Beryl heeft contact gezocht met een 

coördinator (Lizzie Bakker) van de Gezonde School van deze regio om 

te kijken wat de mogelijkheden zijn.  

13. NPO gelden (besproken bij punt 4) 

14. Rondvraag  

Ferdy: is het een idee om bij start van nieuwe leerling informatiebrief 

bij te voegen van de OR en de MR; pakken we op) 

15. GMR 

geen nieuws 

16. Sluiting 

 

 

Actiepunten: 

-nieuwe datums op de website (Beryl) 

-voorstelronde namens ons (iedereen stuurt dit naar Lonneke) 

-brief voor ouders (Lonneke) 

-na de brief over de heterogene groepen, planning maken voor inloopspreekuur.  

Planning: 
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woensdag 19 januari om 13.45-14.15 uur: Ferdy, Sandra W  

donderdag 20 januari 8.15-8.45 uur Sandra W en Lonneke N. 

-Brief verkeersveiligheid, voor het einde van dit jaar (Ferdy) 

-Voorstelbrief voor in het welkomstpakket (Nadie)  


