
MR vergadering 31-05-2021 

Aanwezig: Anne Marthe (voorzitter), Carolien Margaret, Neelke, Marion en Wijnand (not). 

 

1. Opening – algemene mededelingen. 

2. Verslag vergadering 24 maart . 

3. Nieuwe leden MR komend schooljaar. 

4. Bespreken missie en doel / samenwerking MR intern – mede nav cursus van Margaret 

– volgende vergadering? 

5. Schoolplein – update 

6. Update leerlingenraad / ouderraad 

7. Corona – statusupdate   

8. NPO-plan –  zie mail van Olga en ook de link: www.sterkmedezeggenschap.nl Hoe 

willen wij als MR hiermee omgaan – splitsing ouders / leerkrachten in MR of niet? 

Apart gesprek met Olga plannen? 

9. OPR-lid – voordracht. Reactie geven. 

10. Actielijst doornemen. 

11. Vergadering met bestuur – opmerkingen bij documenten? NB. Vragen naar planning 

voor begroting. 

12. Mededelingen MR aan bestuur / directie – vergadering – samenvattend. 

13. Rondvraag 

 

1. Margaret stelt voor om in het vervolg de teams-uitnodiging te versturen voor de MR 

vergadering. 

Ook is het idee genoemd om een lijstje te maken om de notulist vast te stellen. 

2. Geen opmerking. 

3. Iedereen stemt ermee in om in deze formatie door te gaan tenzij er nog iemand zich zou 

aanmelden. 

4. Goed om de informatie met elkaar te delen, manier van samenwerking bespreken in de 1e 

MR vergadering van het nieuwe schooljaar. 

5. Wijnand heeft meer informatie ontvangen vanuit zijn contactpersoon bij staddeel 

Scheveningen. Hij gaat de informatie delen met Carolien. 

6. Marion geeft aan dat de leerlingenraad wel ideeën heeft voor het schoolplein. 

7. Geen opmerkingen. 

8. NPO veel te bespreken als MR. Idee om ook een MR ouder in de werkgroep op te nemen 

om de ouderbelangen te behartigen. 

9. Anne Marthe gaat hier nog met Olga in overleg om vervolgens een reactie op geven. 

10. Geen updaten. 

11. Geen opmerkingen. 

12. Benoemen bij bestuur: Samenstelling MR, Jaarverslag MR, NPO oudergeleding, 

Schoolplein. 

13. Carolien geeft aan dat ze bij verschillende ouders van andere scholen heeft gepolst over de 

tijdpad waarop andere scholen hun rapporten eruit doen. Idee om terugkoppelmoment al 

eerder in het schooljaar te plannen, medio november. Ook het idee om het initiatief voor 

kennismaking bij de ouders te leggen. 

http://www.sterkmedezeggenschap.nl/

