
Agenda MR dinsdag 15 februari  

1. Nieuws vanuit de school/ OR 

 Covid; groep 2 is al een aantal weken veel thuis door quarantaine en ziekte van 

collega's. Dit gaat nu opgevangen worden door collega's, zodat deze groep ook weer 

naar school kan komen. 

 We zijn op zoek naar een GMR-lid. Er gaat ook een vacature naar de ouders. 

 Er komt een bedrijf voor de vloeren en het schilderwerk, de buitenkant van de school 

wordt ook onder handen genomen (het pleisterwerk). 

 Er wordt gestart met een nieuwe kleutergroep, waarschijnlijk volgende week. De 

bedoeling was 1 februari, dit lukte even niet i.v.m. opvang door quarantaine. Nu 

wordt de groep in de ochtenden al gesplitst. 

 In groep 6 is een zij-instromer gestart. De collega’s die langdurig afwezig zijn 

geweest, gaan ook binnenkort weer volledig van start. 

 De kinderen van de leerlingenraad zijn druk bezig met het voorbereiden van de 

schoolreis 

 De Valentijns actie heeft een mooi bedrag opgebracht. 

 Wereldklassen zitten vol (15 leerlingen per klas). 

 De voortgezet onderwijs gesprekken vinden vanaf volgende week plaats. Elke 

leerling mag 1 ouder meenemen naar dit gesprek. 

 

2. Rapportgesprekken medio maart 

De vele quarantaine bij leerkrachten en kinderen heeft veel invloed gehad op het 

programma. Na de vakantie, op de studiedag, bekijken we of we op schema liggen of dat we 

de rapporten iets later gaan schrijven en meegeven. 

3. Ouderenquête 

De directeur wil graag van een ouder en een leerkracht feedback krijgen op de vragen die 

met onze school hebben te maken. De vragen kunnen aangepast worden en/of toegevoegd 

worden. Twee leden van de MR gaan er samen met de directeur mee aan de slag. Er wordt 

een afspraak voorgesteld. 

 

4. Quickscan medewerker 

Opvallende zaken zijn; werkdruk, pauze, klimatologische omstandigheden, administratieve 

verplichtingen en regeldruk. Er is een werkgroep die deze vraagstukken uit gaan werken.  

Op de studiedag wordt dit verder uitgewerkt met het team. 

 

 

 

 



5. Jaarplan ‘21/’22 – stand van zaken 

Het plan is gedeeld. In oktober is er een audit geweest, n.a.v. deze audit gaat de school voor 

predicaat ‘goed’. 

 

6. Begroting 2022 – informeren 

De begroting wordt besproken. 

7. Stand van zaken M-toetsen + de analyse – informeren 

Normaal gesproken worden de M-toetsen nu afgerond, door de Covid en de vele 

quarantaine van leerkrachten en leerlingen is dit nu iets later. 

Na de voorjaarsvakantie wordt op studiedag de groepsoverzichten in het team bekeken en 

besproken. 

 

Ter verduidelijk wordt een groepsoverzicht aan de oudergeleding uitgelegd.  

 

8. Leerlingentevredenheid Vensters – informeren 

 

Het onderzoek is bij groep 8 nogmaals afgenomen, omdat er een discrepantie in de 

antwoorden zat. 

Hier zijn een aantal zaken uit gekomen, zoals bijvoorbeeld de veiligheid bij de gym 

Ook in 6 en 7 zijn de antwoorden van de kinderen bekeken en met de groepen besproken. 

 

9. Gezonde voeding – stand van zaken; zie hieronder…….Hoe nu verder? 

Afgelopen vergadering waren dit de afspraken; 

 De school heeft zich ingeschreven voor gratis schoolmelk en schoolfruit. Voor beide 

projecten zijn we ingeloot. 

 Een extra fruit-dag wordt met de leerlingenraad besproken. Draagvlak is ook bij de 

leerlingen belangrijk. 

 We hebben ons ingeschreven voor ‘Wandelen voor water’. Dit project wordt in het 

voorjaar uitgevoerd. 

 Afspraak volgt om ouders bij dit plan te betrekken. Input van de GGD en andere 

externen. 

Er wordt na de voorjaarsvakantie een afspraak gepland. De volgende vergadering is dit weer 

een agendapunt. 

 

10. Rondvraag/ punten voor de volgende vergadering 

1. De leerkracht van groep 8 gaat de adviezen delen en bespreken. 

2. Het presenteren van de zelfevaluatie. 

3. Stand van zaken – afspraak m.b.t. gezonde voeding. 


