
 
 

 
 
Notulen MR vergadering 11-01-2022 
 
 
Aanwezig:  Bart Kroon, Femke Wenting, Stans Jetten, Ron van de Goor. 
 
Notulist: Bart Kroon 
 
Agenda: 

Mededelingen 

 

1. Verkiezing nieuwe MR geleding 

2. Beleidsplan Sociale Veiligheid 

3. Jaarverslag 

4. Geluiden vanuit ouders – school in coronatijden 

5. Rondvraag 

 

1. Verkiezing nieuwe MR geleding 

 Twee nieuws brieven terug hebben we erin gezet dat we nieuwe MR leden zoeken.  

  Helaas tot op heden nog geen aanmeldingen gehad. 

  Femke geeft het idee om een stukje apart te schrijven in de ouderportaal om het nogmaals

 apart te benoemen.  

  Als we namen hebben die we direct kunnen benaderen dan graag doorgeven. 

  Stans zorgt ervoor dat er een extra stukje in de ouderportaal komt en dat ze twee personen 

 direct benadert waarvan wij denken dat ze interesse hebben. 

 

2. Beleidsplan Sociale Veiligheid 

Zie bijlage, deze zullen we tijdens de vergadering samen doornemen (hoeft nog niet 

gelezen te zijn). 

 

We lezen dit tijdens deze vergadering even door samen. 

De Vreedzame School horen wij als ouder niet veel van. Het wordt nog wel 1 keer per week 

ongeveer 45 minuten gegeven. Er zouden ook kletskaarten gestuurd worden naar de ouders. 

Bart geeft aan deze al heel lang niet meer gehad te hebben. Zij worden nu digitaal verstuurd 

via de ouderportaal. Stans bespreekt dit in het team. 

We hebben geen op of aanmerkingen over het verslag. 

 

 

 



 
 

3. Jaarverslag 

 

Het jaarverslag nemen we door tijdens deze vergadering. 

Een aantal doelen waren door de  verhuizing en de corona maatregelen helaas niet haalbaar 

en zijn of vertraag, stilgelegd of opgeschoven. 

Stans geef info bij het doornemen van dit verslag. 

 

 

4. Geluiden vanuit ouders – school in coronatijden 

Welke geluiden worden gehoord? Hoe kijken ouders aan tegen de aanpak van school in de 

huidige periode?  

 We hebben eigenlijk weinig gehoord. We zien natuurlijk ook minder ouders door de corona. 

 Tot op heden zijn er ook nog geen zelf testen uitgedeeld aan de scholen van lijn 83. 

 Ook de Elckerlyc heeft er nog geen gekregen. De organisatie lijn 83 is hier wel mee bezig. 

 

5. Rondvraag  

  Ouderportaal digitale boekenkast is niet up to date: 

  - Digitale boeken kast groep 1 tm 8 is verouderd. Bijgewerkt 2018 door Mariel de Groot 

  - Staat het oude schoolplan in van 2016 / 2019 door Sylvia Gerrits 

  - Foto album 

  - Kletskaarten 

 

Nieuwe data voor de vergaderingen: 

1. Dinsdag 21 September 2021 start 19:00 tot 20:30  

2. Dinsdag 9 November 2021 start 19:00 tot 20:30 

3. Dinsdag 11 Januari 2022 start 19:00 tot 20:30 

4. Dinsdag 15 Maart 2022  start 19:00 tot 20:30 

5. Dinsdag 17 Mei 2022  start 19:00 tot 20:30 

6. Dinsdag 5 Juli 2022  start 19:00 tot 20:30 


