
MR vergadering 18 mei 2021 

18.30 – 20.00 uur ZOOM 

5e vergadering van het schooljaar 

Aanwezig: Marijke, Hedi, Erwin, Ellen.  

 

Agenda  

1. Opening vergadering 

2. Mededelingen 

- Groen schoolplein, hard gewerkt aan moestuin, erg mooi geworden. Vader van karin 
gaat binnenkort met kleuters de plantjes planten. Karin vragen om onderhoud met bv 
hulp van kinderen te regelen/plannen. 

- Terugkoppeling begroting 2021; niet besproken. 
- Besteding bovenschools geld & KSU awards; Brief ligt bij Karin. Karin wil nog 1 punt 

toevoegen mbt KSU Awards. 
- Fietsbieb gaat niet door. 
- Gym vanaf volgende week weer in de zaal. 
- Corona. Er zijn zelftesten, leerkrachten testen op vrijwillige basis op zondag en 

woensdag. 
 

3. Logboek 2020 – 2021 & Verantwoordingsdocument schuift door naar volgende vergadering 

4. Financiën,  ruime begroting en invulling van de coronagelden en NPO. Mr budget lopend jaar.  

Karin mailt antwoorden/reactie op vragen. 

5. Jaarplanning 2021-2022 (bijlage). 

 Vrijdagmiddag 3 december geen vrij. Kleuters kunnen net als afgelopen jaar eerder 

opgehaald worden. 

 Meivakantie nog wat vraagtekens. Hedy geeft aan dat voor groep 8 fijner is om 2 tot en 

met 13 mei vrij te hebben. Dit ivm eventueel inhalen IEP-toets. Bespreken met Karin. 

6. Begroting en verantwoording ouderbijdrage (bijlage wordt nagestuurd door Karin). 

7. Social Schools & Nieuwsbrief. Terugkoppeling bespreking team. Het ziekmelden mag ook via 

Social schools. Ook is afgestemd dat er in de avond en weekend in principe geen berichten meer 

verzonden worden. Nieuwsbrief wordt weer gemaakt.  

8. Schoolplan. Schuift door naar vergadering van juni. 

9. Oudertevredenheidspeiling. Terugkoppeling van vorig jaar. 

10. MR oudergeleding contact met achterban. Zowel Marijke als ellen spreken weinig ouders van de 

onderbouw. Hierdoor krijgen ze niet echt mee wat er speelt. Zij krijgen nu toegang tot Social 

schools zodat ze door lezen van de berichten meer op de hoogte zijn wat er speelt en gedaan 

wordt.  



11. Actielijst (bijlage). 

12. Rondvraag. 

 De juni vergadering houden we bij Fort aan de klop. Start om 17.00 uur.  

 In juni vergadering ook evaluatie meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs op de agenda. 

 Agendastukken eerder rondmailen om goed voor te kunnen bereiden. 


