
MR Vergadering – notulen - def 

 

Datum:  05-10-2021 

Tijd:   19:00 uur 

Locatie:  MDE 

Aanwezig:      MM, SR, HH, KB, AS 

Notulist:  SR 

 

• Opening 
 

• Goedkeuring vorige notulen  
De notulen worden goedgekeurd. 
 

• Update GMR  
Godsdienstonderwijs is ter sprake gebracht bij de secretaris. Daarnaast is gesproken over de 
NPO gelden. 
 

• Vaststellingen MR jaarplan en jaarverslag 
Werkdruk en professionalisering worden aan de agenda toegevoegd voor jan/feb. Er wordt 
nog een moment gezocht voor een samenkomst met de MR en OR. Na toevoeging van de 
GMR data wordt het jaarplan goedgekeurd. 

 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 

• NPO-gelden 
Er is kritisch gekeken naar het proces dat vooraf is gegaan aan de opzet voor de besteding van 
de NPO gelden. In de jaarkalender van de MR zal een aparte vergadering worden ingepland in 
maart ter voorbereiding van het NPO proces 2022 – 2023. 
 
De MR gaat inhoudelijk akkoord met het huidige voorstel voor het schooljaar 2021 – 2022. De 
MR tekent bezwaar aan tegen de wijze waarop dit proces is ingegaan en gevolgd en eist voor 
komend schooljaar verbetering. 
 

• Update personeel / uitval 
Er wordt een korte update gegeven.  

 

• Instemming Schoolgids 2021-2022 
Na enkele aanpassingen wordt de schoolgids goedgekeurd. 

 

• Vaststelling jaarplan huidig schooljaar school (instemming/advies) 
Feedback wordt via de mail gegeven door de MR leden voor 14 oktober. 

 

• Vaststelling jaarplan/evaluatie school voorgaand schooljaar 
De evaluatie van het jaarplan 2020 – 2021 wordt goedgekeurd. 
 

• Maatregelen Corona  

Er wordt gesproken over de mogelijkheden om de ouders weer op het schoolplein toe te 

laten. Dit zal met het team worden besproken. 

 

• Project ‘In zicht in resultaten Parnassys’  
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Voor de volgende vergadering 
wordt ingebracht wat we verwachten van de communicatie/rapportage tussen ouders en 
leerkracht en vice versa. 

 



• Input voor Flessenpost 
• Ouderportaal en input punt 11 
• Corona maatregelen 

 

• Rondvraag  
Geen punten. 

 

• Post 
Geen ingekomen post 

 

 
 

                                                                 Actielijst 
 
Wie Wat Wanneer 
HH en 
MM 

 

Afspraken maken over het gebruik van het 
ouderportaal in samenwerking met ouders. 
(ouderportaal wordt speerpunt) 
Volgend schooljaar als agenda punt MR. 

 

Begin schooljaar 
2021/2022 

 

MM Godsdienstonderwijs aanmelden voor de 
agenda van de GMR. 
Hedy stelt hier vragen over in het 
directeurenoverleg. 

Is gedaan, we 
wachten op een 
reactie van de 
GMR 

Allen  Voor de volgende vergadering wordt 
ingebracht wat we verwachten van de 
communicatie/rapportage tussen ouders en 
leerkracht en vice versa. 

16-11-21 

Besluitenlijst 

 
HH Vanaf nu aan het einde van elk schooljaar een brief naar ouders of 

zij nog deelname van hun kind willen aan het 
godsdienst/vormingsonderwijs in het nieuwe schooljaar. 

 
 


