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Het verslag: 

1. Notulist voor 2021-2022 is Wijnand 

 

2. 29 november overleg met Bestuur en MR 

• Anne-Marthe kan is afwezig, Carolien is de vice voorzitter. 

• Overleg met MR + Bestuur wordt vaak als saai ervaren. Hoe brengen we hier wat 

meer interactie in? 

• Stukken op tijd versturen, 2 weken van tevoren, Anne-Marthe stuurt herinnering 

aan Olga 

• Evaluatie na overleg op 29 november (Bestuur is ook grotendeels nieuw). 

  

3. Rapport over schooladvies  

• WDZ scoort erg goed, niet alleen t.o.v. het landelijk gemiddelde, maar ook t.o.v. 

referentiescholen. Gesproken over bekend maken aan ouders.  MR vindt het 

rapport minder geschikt om in een nieuwsbrief op te nemen, maar het kan wel 

opgenomen worden in de schoolgids of met een link op de website. 

Anne-Marthe informeert Olga. 

 

4. Vacature Adjunct-Directeur 

• Carolien heeft gesproken met het bureau dat een schoolprofiel maakt. Het doel is 

om de kandidaten een goed beeld van de school, de leerkrachten (anders dan 

bestuur en MR) te geven. Men zal de zoektocht richten op een ervaren 

sparringpartner voor Olga. Uit gesprek bleek ook dat Olga een assessment heeft 

gedaan over haar managementstijl. De input van de MR kwam overeen met het 

beeld dat de opsteller van het profiel tot nu toe heeft van de school. 

• Marion zal bij de sollicitatiegesprekken aanwezig zijn. 

  

5. Schoolplein 

• Afspraak was dat het dit schooljaar wordt opgepakt. Tot nu toe weinig actie. Wie 

gaat wat doen? Wijnand geeft aan dat er een projectgroep gevormd wordt op 

school. Carolien wil daar dan in als ouder namens de MR. 

 

6. Corona – Achterstanden 

• Dit is het onderwerp waar het op school het meest over gaat. De MR blijft graag 

op de hoogte van de resultaten. 



• Punt voor op de agenda met het bestuur. 

 

7. Verkeer 

• Er zit hier geen schot in. 

• De school gaat waarschijnlijk op ludieke wijze hier aandacht voor vragen. Dit gaat 

besproken worden in de leerlingenraad. 

• Er zouden 2 ongelukken gebeurd zijn in de afgelopen periode. Klopt dit? 

 

8. Gezonde voeding 

• 10-uurtjes zijn eigenlijk altijd fruit.  

• Traktaties zijn niet gezond. Sommige leerkrachten geven ze dan mee naar huis. 

Neelke geeft aan dat er soms zelf speelgoed wordt meegegeven. 

• In de nieuwsbrief hier opnieuw aandacht aan geven. Direct in januari na de 

feestdagen. Daarbij ook aangeven dat cadeautjes niet hoeven bij een traktatie. 

 

9. Duurzaamheid 

• Op de agenda van de volgende vergadering. 

 

10. Ouderbetrokkenheid 

• Is hoog op onze school 

• Relatief veel ouders huren professionele begeleiding in. Oneerlijk voor kinderen 

zonder die mogelijkheid. 

• Nu geen actiepunt. 

 

11. Jaarverslag MR 

• Wat heeft de MR afgelopen jaar 2021-2022 gedaan. 

• Actie Margaret en Anne-Marthe 

 

12. Zichtbaarheid en bekendheid MR. 

• Zo nu en dan een tekstje opnemen in de nieuwsbrief over waar de MR zich mee 

bezig houdt.  

• Actie Anne-Marthe maakt opzetje. 

 

13. Privacy 

• Onderzoek naar beleid van de school. 

• Uitkomst opvragen Anne-Marthe 

 

14. Volgende MR vergadering in januari is op een woensdag. Voorstel 19 januari.  


