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Wanneer: maandag 17-01-2022, 19.00-21.30 uur 

Locatie: online 

Aanwezig: Joost, Wietske, Marieke, Anne, Monica, Kyra, Anneloes, Tamara 

 

Notulen MR-OVERLEG  19:00 – 20:00 

1.  Opening, welkom en check-in (hoe zit je er bij) Status 

2.  Verslag vorig MR overleg Vastgesteld  

3.  Stukken/onderwerpen ter bespreking 

- Actielijst doorlopen (Bijlage 1 - notulen 22 november) 

- Binnengekomen brieven van ouders, bespreken inhoud en voorstel voor 
behandeling 

-  

 
 

4. 
 

Inhoudelijke voorbereiding bespreking MR-overleg met schoolleiding 
Zie agenda 

 

5.  Wvttk  
- cito’s, rapporten, gesprekken, etc. Weging cito’s anders. 
- Hoeveelheid besmettingen 
- Eventuele enquête naar ouders over wat te behouden volgende 
coronaperiode/lockdown? 

 

AGENDA MR-OVERLEG MET SCHOOLLEIDING 
Tatiana sluit aan. 
 

20:00 – 21:30 
status 

1.  Opening & welkom, vaststellen agenda  

2.  Vaststelling verslag vorig MR overleg  

Bijlage 1 - notulen 22 november 

 Vastgesteld 

3.  
 
 
 

Mededelingen 
- Vanuit MR & GMR 

- nieuws schoolleider welkom geheten 
- Actielijst: 
Ventilatie: Wil de school overwegen om CO2 melders te plaatsen in de lokalen? 

Pauzetijden: einde schooljaar terug laten komen op de agenda om opnieuw te 
evalueren en weer op te pakken. 
- Covid: enquête uitzetten aan ouders: wat moeten we behouden en wat niet. 
 

- Vanuit de schoolleiding / KPOA 
- Flinke uitdaging om, bij elkaar opgeteld, 2.0 FTE in te vullen. 

- Vanuit de school 

- Geen mededelingen 

 

4. 
 

Stukken/onderwerpen ter bespreking 

- Covid (toegevoegd aan de agenda): 
Eerste groep afgelopen donderdag in quarantaine geplaatst. Daarna ging het als 
een lopend vuurtje. Preventief  groepen in quarantaine gezet en spullen 
meegegeven. 
In het weekend liep dit op onder leerkrachten en leerlingen.  
Inmiddels 8 groepen in quarantaine. Mogelijk worden dit er 12. 
 
Vraag vanuit de MR: Is het aan de schoolleiding om preventief de school te sluiten 
of moet de GGD dit adviseren? 
Morgen wordt er opnieuw contact opgenomen met de GGD. MT is bang dat 
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wanneer we het nu dichtgooien we straks opnieuw een golf krijgen. 
School mag hier wel een eigen keuze in maken van de KPOA. 
Onrust in de ouderapps is wel aanwezig. 
Op dit moment speelt de coronaproblematiek alleen bij ons op school binnen de 
KPOA in deze heftigheid. 
 
Vraag of de cito’s en rapporten losgetrokken mogen worden? Niet meegeven cito’s 
kan nog wel leiden tot nog een gesprek. 
Invoering van de verschillende leerlingen qua invoerdatum wel anders mogen laten 
zijn.  
Wat gebeurt er straks met toezicht houden wanneer de leerlingen weer terug 
komen op school en nog cito’s moeten maken. 
IB gaat donderdag in overleg met het MT over de cito’s. 
 
 

- Beleidsplan begaafdheid  
Bespreking aan de hand van presentatie / toelichting en Q&A 
Bijlage 2 - Beleidsplan begaafden 2021-2024.pdf 
Gaat naar volgende keer. 

 
- Formatieplan 2022-2023 

Bespreking als voorbereiding op formele instemming (I.P.) MR 22 februari 
Tatiana ligt deze toe. 

 

5.  

 

Stukken ter instemming: 

- Geen 

 

6. Stukken ter advies: 

- Begroting 2022 (A) 
Begroting is inmiddels vastgesteld door KPOA. Eerdere toelichting d.d. 28 oktober 
vormt basis, Sudi zal toelichting geven op de begroting. 
Sudi ligt de begroting toe. 

-  

 

7. Vooruitblik agenda volgende vergadering 

- Jaarplan  

Zie onder 

 

8.  Rondvraag & Checkout (wat neem je mee uit dit overleg) 
 
Foto’s op de website moeten er nog bij van Kyra en Marieke. 
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Actielijst: 

 
Onderwerp Wie Wanneer 
Cursus MR (nieuwe) MR 

Leden 
Naar volgend schooljaar 

Nationaal Plan Onderwijs MT en MR In februari evalueren en bespreken 
Ventilatie  MT Nieuwe schooljaar 
Pauzetijden (ARBO) MT Laatste vergadering 

Voorstel schoolregels nav COVID periode: wat 

behouden we structureel en wat niet? Op agenda 
MT Eerste overleg 2021-2022 

Verkiezingen nieuwe leden PMR en OMR MR April/mei 
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Jaarplanning MR 

Nr. Datum Onderwerpen Voorbespreking 

1. Maandag  

20 september2021 

Instemming NPO plan (I) NNTB   

2. Donderdag  

28 oktober 2021 

Belangrijke keuzes uitgangspunten 

begroting 

15 oktober 8:30 

3. Maandag  

22 november 2021 

Uitgangspunten begroting (A)  Dinsdag 9 november 

15:30 uur 

4. Maandag  

17 januari 2022 

Uitgangspunten begroting (A)  

Begroting 2022 (A) 

Formatieplan 2022-2023 (I.P.) 

Schoolondersteuningsplan SOP (A) 

Dinsdag 11 januari 

13:30  

5. Dinsdag  

22 februari 2022 

Evaluatie NPO en bespreken vervolg Dinsdag 8 februari 

om 15.00 

6. 5 april Evaluatie en aanpassing plan NPO 

(I)  

Resultaten middentoets 

Concept jaarplan 2022-2023 

Concept werkverdelingsplan 2022-

2023 

Concept schoolgids 2022-2023 

 

7.  Dinsdag 

24 mei 2022 

 

Vakantierooster 2022-2023 (A) 

Jaarplan 2022-2023 (I) 

Werkverdelingsplan 2022-2023 

(I.P.) 

Schoolgids 2022-2023 (I) 

 

8. Donderdag  

30 juni 2022 

Afsluiting MR jaar met een etentje  


