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Notulen MR vergadering donderdag 27 mei 2021 

Notulist Machiel 

Aanvang 14:15 uur  
Waar Teams 

 
Agenda 

 Onderwerp: Door wie: Aantekeningen: Tijd 

1 Opening Voorzitter Mijntje opent om 14:43 uur 
de vergadering. 
Elske heeft zich afgemeld. 

1 min 

2 Vaststellen agenda Allen Wie wil gebruik maken van de 
rondvraag? 
Niemand wenst gebruik te 
maken. 

1 min 

3 Vaststellen notulen vorige 
vergadering 

Allen Reeds vastgesteld en online 1 min 

4 Informatie mbt nieuwbouw Lenard Gemeente is druk bezig om 
één en ander in kaart te 
brengen wat betreft de 
gymzaal. 
Lenard heeft contact gehad 
met de SOVAK om eventueel 
huisvesting te vinden in het 
nieuwe gebouw. 

5 min 

5 Overige mededelingen Directie Lenard Er is een menukaart met 
interventies opgesteld door 
het ministerie van onderwijs 
waaruit gekozen kan worden 
i.v.m. de achterstanden door 
Corona. Lenard gaat in 
samenspraak met het team 
bekijken welke interventie(s) 
we willen gaan inzetten. De 
MR heeft hierbij 
instemmingsrecht. 
 
Er is besloten om de 
leerkrachten uit de 
groepsbubbels te halen, 
zodat we wat flexibeler zijn 
bij de vervanging van een 
leerkracht bij ziekte.  
 
Lenard hoopt voor de 
volgende vergadering de 

5 min 
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schoolgids te hebben 
gestuurd. 
 
Er zijn gesprekken gaande 
voor wat betreft de vacature 
bij de kleuters. 
 

     

6 Ingekomen stukken Allen - 5 min 

7 GMR notulen Mijntje Zijn naar elk MR-lid gemaild 
 
 

5 min 

8 Vacature GMR Allen De MR heeft de kieslijst van 
de OPR ontvangen en heeft 2 
stemmen uitgebracht. 

1 min 

9 Visietraject team Mijntje Tijdens de studiedag is het 
team bezig geweest met de 
visie. Inmiddels heeft het 
team 4 kernwaarden 
geformuleerd; leren leren, 
sociaal emotioneel sterk, 
jonge kind en gevarieerd 
leren. Aan de hand van deze 
4 pijlers gaat het team verder 
werken aan de visie. Geertje 
en Elske is/wordt gevraagd 
om met ouders in gesprek te 
gaan om te peilen hoe ouders 
over bepaalde dingen 
denken. 

5 min 

10 Visie MR Allen Dit punt wordt 
doorgeschoven naar de 
volgende vergadering. 

20 min 

11 Taakverdeling en taakbelasting 
afgelopen jaar 

Allen Iedereen geeft aan zich 
prettig te voelen bij de 
huidige taakverdeling.  
Mijntje geeft aan dat ze het 
wel fijn zou vinden als iemand 
wat secretariële taken op zich 
wil nemen; Geertje gaat dit 
doen. 

10 min 

12 Jaarverslaglegging MR 1 MR-lid Volgende vergadering af en 
goedkeuren. 
 
Geertje maakt het 
jaarverslag. 

1 min 
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13 Ondertekenen huishoudelijk 
reglement en schema van 
aftreden 

Allen 
Geertje  

Svp voor aanvang van de 
vergadering doorlezen. 
 
De documenten zijn 
ondertekend. 
 
Machiel is aftredend en niet 
herkiesbaar. Hij zal dit 
mededelen aan het team, 
zodat collega’s het kenbaar 
kunnen maken als zij zitting 
willen nemen in de MR. 
 

5 min 

14 Rondvraag Allen - 10 min 

15 Sluiting Voorzitter Mijntje sluit om 15.30 uur de 
vergadering. 

 

 


