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Datum: 21 februari 2022 
Locatie: Online 
 
Voorzitter: Dagmar   Secretaris: Kristel 
Aanwezig: Rik, Daan, Karen, Dagmar, Kristel, Loes 
Afwezig: Kees, Rianne 

 

1. Welkom 
Even horen hoe het met iedereen gaat. Enorme puzzel met verzuim (oa corona) zowel bij leerkrachten als 
PM-ers. 
 

2. Binnen gekomen post 
Geen post 
 

3. Goedkeuren notulen vorige vergadering  
Geen aanpassingen in notulen. 
MR opleiding komt nog, wordt gepland. 
 

4. Bijpraten over ontwikkelingen 
 
Brief over de studiedag heeft wel wat vragen en onrust opgeroepen. Gaan ze als leerkrachten inhoud aan geven 
door inhoudelijk met de plannen voor school bezig te gaan. 
 
Cito scores gehad. Begrijpend lezen is echt wel achteruit gegaan in de bovenbouw.  
Spelling in de onderbouw ook lager. 
 
Formulieren voor wensen voor volgend schooljaar zijn verstuurd aan alle leerkrachten om te puzzelen wie 
volgend jaar voor welke klas wil staan. 
 
Vve programma voor de peuteropvang en het KDV wordt opgestart met externe partij. Om de PM -ers te 
begeleiden en het programma daar naar een hoger doel te tillen. Kijken welke kinderen hier interesse in 
hebben.  
 
Alle leerkrachten hebben de leerlingen ingedeeld in niveaus en bekeken wie er extra aandacht nodig heeft 
omdat ze hoger of lager scoren of anders extra aandacht nodig hebben. 
 
Aan het bekijken of/hoe de vrije inloop (ouders in de klassen) er uit gaat zien. In overleg met de leerkrachten 
om dit in te vullen. 
 
Loes gaat bekijken of we foto's en namen van de leerkrachten inzichtelijk kunnen tonen op bv de website. Om 
de ouders beter inzicht te geven wie wie is en waar hij/zij les geeft.  
 
Vacature IB Doornsteeg is geen interne reactie opgekomen.  
 
Besteding NPO gelden worden komende week geëvalueerd.  
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5. 8 maart audit van de stichting 
Veel werk om alles aan te leren. Ze komen met 3 mensen van de stichting en iemand die hen weer gaat 
controleren. Zij hebben gesprekken met leerkrachten, ouders en leerlingen. Kijken naar veiligheid, 
voorspelbaarheid en instructies rekenen.   
 
 14:00-14:25, Holk Galjoen 

6. Aanpassingen jaarplanning 
Is akkoord en kan via Wilma gepubliceerd worden. 

7. Kascontrole 
               Done. Daan gaat de volgende keer meeleren. Waarschijnlijk gaan zaken ook meer digitaal worden. Op school  
               werken we nu met Afas, waardoor er meer gedigitaliseerd wordt. 

8. Volgende MR 
Dinsdag 29-03-2022, Holk – Galjoen. Live als het kan. 

9. Rondvraag  
Geen 

Actielijst 

Agendapunt: Onderwerp: Actie: Door: 

    4. Besteding NPO gelden  Volgende x meer inzicht 
geven 

Loes 

    4. 

 

Vrije inloop ouders Bekijken hoe hier 
voortaan invulling aan te 
geven 

Loes 

    4. Namen en gezichten 
leerkrachten 

Bekijken of we dit op de 
website kunnen zetten 

Loes 

     6. Jaarverslag Afgerond Allen 

     3. MR cursus Er komt dit jaar nog een 
cursus 

Dagmar 

      

 


