
 

Notulen MR vergadering 30 september 2021 
- 19.30 uur 

Aanwezig: Karin, Karen, Vinnie, Bianca, Johanna en Bas 
Afwezig: Betty 

 
 

1. Opening: Karin opent de vergadering  
 

 
2. Informatie vanuit de directie: 

• SJP 21-22 (instemming) 
MR had graag meer betrokken geweest bij de NPO gelden. 
Bij een volgende beleidswijziging neemt Bas de OGMR mee  
vanaf punt 0. Bas legt uit hoe het tot stand is gekomen. 
Mr geeft instemming voor het Schooljaarplan.          

• Begroting 22 (ter info) 
Bas spreekt dit document met de MR door. 
Alle kosten zijn gedekt. Begroting klopt. 

• Taakbeleid (instemming MRPG) 
Taakverdeling is nog niet compleet. Als het compleet is gaat het naar 
de MR. Daarna graag instemming van de PMR 

• Schoolgids: School op de kaart 
Bespreekbaar maken met de MR zodat hij afgevinkt kan worden. Bas 
licht een aantal wijzigingen uit/toe. Kleine groei dit schooljaar. Bezig 
met het herschrijven van de visie. Oude versie nog in schoolgids. Als 
deze af is worden de visie toegelicht in de MR.  Leerlijnen toegelicht.  
Wij maken twee jaar gebruik van een onderwijsassistent. Vrijwillige 
ouderbijdrage wordt opnieuw besproken met de OV. IEP toets 
toegelicht. Instemming nodig van MR. MR geeft instemming 

 
3. Ingekomen stukken 

Geen  
 

4. Mededelingen 
-Plein  
Is al op SS gezet. Ouders mogen met vragen naar Bas gaan. 
-Cito  
Informatieavond voor ouder met uitleg over wat CITO inhoud en waar je als ouders 
rekening mee moet houden. Wat betekenen de normeringen?  
 
Vraag vanuit de MROG: Komt er nog een informatie avond? 
Bas vraagt hoeveel ouders dit graag willen. MR gaat inventariseren om hoeveel 



ouders het gaat en of er voldoende animo voor is. 
Idee! - Referentiekaders en Normering Cito uitleggen op een ouderavond. 
- Lijst MR leden 

In november worden taken van de MR leden opnieuw bekeken en eventueel 

herzien. 

 
5. Notulen 

Notulen worden voortaan direct besproken en eventueel aangepast. 
 

 
6. Nieuws van: 

• Arbo 

• Team 

• GMR  

• SAC 

• Verkeerscommissie 
Volgende week vrijdag fietscontrole en voorstelling mobiel gebruik in het 
verkeer. 
  

7. Rondvraag  

-Vanaf morgen gaat Bas 4 dagen werken op onze school. Welke dag afwezig is nog  
 niet bekend.  

 

Karin sluit de vergadering om 20.50 uur 

Volgende vergadering 09-12-2021 

 
 


