
 

Notulen MR vergadering – 4-7-2022 – 20.00 – 21.30 koffiekamer 

 

Item Agendapunt Ingezonden 

stukken 

1. Opening en Welkom 

 

 

2.  Notulen vorige vergadering 16-05-2022 

(Formatiebespreking moet nog toegevoegd 

worden.) 

 

Dianne 

3. Actiepuntenlijst 

(Al verwerkt in de agenda.) 

Dianne 

4.  GMR: Update vanuit GMR 

- Notulen 

- Werven GMR lid ouders 

Nadia zoekt het bericht op om dit onder de 

aandacht te brengen bij de ouders van de 

Singel.  

 

Secretariaat GMR 

5.   

 

 

 

Ingebrachte Punten: 

 

- Schoolgids 
Aantal punten moeten nog aangepast 
worden. De opbrengsten van de eindtoets 
moet uitgelegd worden, zodat het voor 
ouders duidelijk is wat de afkortingen 
betekenen. Ook moet uitgelegd worden 
waar de percentages vandaan komen.  
 
Het gedeelte over de vertrouwenspersoon 
moet aangepast worden, dit gaat Loeky 
met Vera opnemen.  
 
Loeky stuurt de juiste versie van de 
schoolgids nog door naar de MR. 
 

- Schoolkalender en studiedagen 
De studiemiddagen zijn nu op woensdag 
gepland. Dit is bewust gedaan, zodat het zo 
min mogelijk onderwijstijd kost. Voor de 
leerkrachten wordt de tijd verrekend in het 
taakbeleid.  
 

 
- Vrijwillige ouderbijdrage: webinar 

Nadia en Loeky hebben de webinar 
gevolgd. Hieruit blijkt dat de financiën van 
de OR formeel geregeld moet gaan 
worden. Op dit moment zijn alle ouders 
vanuit de OR hoofdelijk aansprakelijk. 
Loeky gaat in overleg met stichting de 
Waarden, anders gaat ze het zelf regelen.  
 

- Huiswerk en voorbereiding VO 
Dianne gaat dit meenemen naar het team. 

 

 

Loeky 

 

Loeky 

 

Loeky en Nadia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zodat we kunnen kijken of we de juiste 
dingen doen. En of dit aansluit bij het VO.  
 

- Klachtenregeling: contactpersoon en 
vertrouwenspersoon + informeren ouders 
Komt op de juiste manier in de schoolgids 
te staan. 
 

- Bezetting MR volgend schooljaar en 
informatie naar ouders 
Helma gaat Pauline namens de collega’s 
vervangen in de MR. In het nieuwe 
schooljaar gaan we dit melden aan de 
ouders. Komend schooljaar gaan we 
gericht op zoek naar een ouder voor in de 
MR. Nadia stroomt volgend schooljaar uit. 

 
- Voortgang ontwikkeling onderwijsvorm 

De informatieavond staat op dinsdag 20 

september gepland. De invulling hiervoor is 

nog niet helemaal compleet. Er zal een 

gedeelte aan CL besteed worden en een 

gedeelte over de onderwijsveranderingen.  

 

Anneke de Gier heeft aan een aantal 

leerkrachten en de ouders van de MR een 

presentatie gegeven over de invoering van 

de TAO. Hierdoor is er al meer duidelijkheid 

gekomen.    

 
- Ouderportaal 

Vanaf komend schooljaar gaat het 

Parnassys ouderportaal geopend worden. 

Zodat ouders inzicht krijgen in de cijfers en 

dossier. Er is nog niet besloten in welke 

documenten de ouders inzicht krijgen. 

6. Bestuursbesluiten 

 

 

7. Rondvraag  

 

 

 

 

  
 


