
 

 

Notulen MR Vergadering 
 
Datum: 15 december ’20 – 19:30 uur 
 
Notulist: Danielle 
 
Aanwezigen: Leenette, Michael, Sandra, Myra, Anique, Ymke & Danielle 
 

Beschrijving Actie door Datum Status 

1. Jaarplanning doornemen 
Welke items staat op de planning en zijn vragen/ 
opmerkingen over 
 
- geen op- of aanmerkingen 
 

- 
  

2. Inspectie status 
Even bijpraten over inspectiebezoek 
 
Zoals ook op ISY vermeld staat, zitten we in een goede 
stijgende lijn.  
Evaluaties moeten aangescherpt worden door en meer 
op de doelen gericht worden en niet alleen op de 
activiteiten. 
 
In de nabije toekomst moet er ook gekeken worden hoe 
meer wereld oriëntatie vakken in te bouwen.  
 
Leenette is voorstander om dit later op te pakken en 
eerst de kwaliteit van het rekenen en lezen te 
waarborgen. 
 
Team heeft ook hier inspraak in. 
 
MR zal worden meegenomen zodra er hier 
veranderingen plaats gaan vinden. 

   

3. Sinterklaasfeest in de toekomst 
 
- OR is voor aansluiten bij Sinterklaas journaal. 
 
MR sluit zich hier bij aan. Team moet geïnformeerd 
worden. Samen met de Sinterklaas werkgroep kijken 
naar versiering etc. om te kijken wat eventueel 
vervangen moet worden. Bij vervanging moet gekeken 
worden welk budget hier aangesproken kan worden. 

Leenette 
 

Open 

4. Jaarverslag MR 
Moet dit gemaakt worden? Hoe/ wat, wie? 
Overleggen met Leenette naar ervaringen hiermee 
 
Jaarverslag moet gemaakt worden aan het eind van het 
schooljaar. Dit was de huidige MR niet bekend en 
daarom is er ook geen jaarverslag gemaakt van het 
vorige schooljaar. In overeenstemming met Leenette 
hoeft dit nu achteraf niet gedaan te worden. Na dit 
schooljaar zal dan ook een jaarverslag gemaakt en 
gepubliceerd worden. 

- - - 



 

 

5. Kerstborrel alternatief terugkomen op vorige keer 
 
- Alternatief is afgewezen. 
 
 

   

6. Werkverdelingsplan 
 
- Het werkverdelingsplan is geïnventariseerd en aan de 
PMR voorgelegd. Akkoord is gegeven en Leenette gaat 
nu aan de slag met het herschrijven van het 
werkverdelingsplan.   
 
 

Leenette Januari Open 

7. Eindtoets route 8 
Even bijpraten over normeringsonderzoek 
 
- grotendeels van de ouders hebben hun kinderen 
aangemeld voor het normeringsonderzoek wat 10 
februari zal plaatsvinden. Dit onderzoek helpt route 8 
de norm vastleggen en de kinderen om bekend te 
worden met de vraagstelling in de eindtoets. 
 
 

   

8. OOT’s  
Bijpraten over evaluaties 
Zoals eerder beschreven/ gezegd waren deze goed en 
duidelijk. Het team voelt zich gesterkt en zijn trots op 
het resultaat. 
 
 

   

9. MR Cursus 
Korte check hoe de cursus is ervaren 
 
MR cursus is goed bevallen en veel is helder geworden. 
 
Vraag: Hoe staat het met het budget van de MR 
(Sandra). Deze vraag zal voorgelegd worden aan het MT 
 
 

Danielle 
 

Open 

10. GMR Begrotingsavond 
Twee leden van onze MR waren aanwezig bij deze 
avond op  14 december 2020 
 
 

   

11. Plan Fysiek Geweld 
Eventueel vragen en/ of opmerkingen 
 
Geen aanmerkingen wel een vraag. Of we de Infographic 
misschien beschikbaar moet worden gesteld op  de 
website en of het een idee is om deze bij de ouderavond 
aan het begin van het schooljaar te bespreken.  

Michael/ Ilona 
 

Open 



 

 

12. Rondvraag 
 

• Budget MR 

• Budget samenwerkingsverband Tegelen-
Belfeld (wat gebeurd er hiermee, ook hierin 
heeft MR namelijk inspraak) 

 

Danielle 
 

Open 

     

     

 
 


