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Datum: 28 maart 2022 
Locatie: Online en op locatie Galjoen 
 
Voorzitter: Dagmar   Secretaris: Kristel 
Aanwezig: Rik, Daan, Rianne, Dagmar, Kristel, Loes 
Afwezig: Kees, Karen 

 
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. 
 

4. Bijpraten over ontwikkelingen 
Audit op school gehad. Vervelend gevoel aan over gehouden. In het evaluatiegesprek leken ze positief en in het 
verslag staan allerlei negatieve zaken. Ze hadden ook geen idee van hoe wij werken met kantelen enz. Terwijl 
er wel veel info over gedeeld is. Er wordt nog een discussie gevoerd en daaruit volgt  een als het goed is een 
aangepast rapport. Het audit team snapte niet wat hun taak was. 
 
Open entree wel wat reacties op gehad. Sommige ouders vinden het niet stroken met de open cultuur. Onder 
de ouders van groep 1,2,3 en 4 de enquête doen. In mei uitsturen. Dagmar, Rick en Daan. 
 
Ontwikkelteam over begrijpend lezen wordt opgestart om het meer aan te jagen. Kim en Laura maken extra 
instructie voor spelling/ Staal. 
 
Werkgroep opgestart voor het opknappen van het plein van Galjoen. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden 
voor subsidies. 
 
Vacature IB Doornsteeg is geen interne reactie opgekomen.  
 

5. Formatie 
Gestart met de formatie. We komen op 0 uit voor nu. Concept voorstel gaat naar Dagmar.  
 

6. NPO inzicht 
Besteding NPO gelden volgende keer uitleg. 
 

7. Volgende MR 
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Dinsdag 10 mei 2022 van 19.30 tot 21.30, Holk – Doornsteeg.  

8. Rondvraag  
Volgende keer bespreken over de communicatie via de App.  

Actielijst 

Agendapunt: Onderwerp: Actie: Door: 

    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 

     5. Formatie Concept plan naar 
Dagmar 

Loes 

     6. NPO gelden Volgende x op de agenda Loes 

      

 


