
 

AGENDA VERGADERING 

 

Locatie: school 
 

Datum: 2-11-2021 
 

Tijd: 18.00 uur 
 

Aanwezig: Daphne Schregardus, Patricia Stemerding, 

Marieke Lammers, Mariola Kroeze, 

Natasja Schoder en Eva van den Berg  

 

Agendapunten: 
 

- Notulen vorige keer zijn goedgekeurd. 

- Verkeersveiligheid rondom school: terugkoppeling gehad dat de gemeente aan de 

slag gaat met de verkeersveiligheid rondom school, in samenwerking met de 

Dorpsraad. 

- We bespreken met de VVE wat de mogelijkheden zijn voor een camera en verlichting 

met bewegingssensoren op en rond het plein. 

- Jaarplan en Jaarverslag (zie bijlage in MR mail d.d. 28-9-2021) 

- Jaarplan en jaarverslag zijn besproken en verduidelijkt. 

MR gaat akkoord met het jaarverslag. We zijn ons ervan bewust dat het een vreemd 

jaar is geweest, mede door covid. Daardoor zijn waarschijnlijk niet alle doelen bereikt 

zoals van tevoren gedacht. We zijn blij dat alle kinderen in beeld gebleven zijn. De 

communicatie tussen school en de MR was goed.  

- Jaardoelen zijn besproken en verduidelijkt. Jaardoelen zijn akkoord. MR is 

enthousiast. Eva schrijft in de nieuwsbrief kort iets over de jaardoelen. 

- Ouderavond Kanjertraining: idee om het op te splitsen. Één lichting van half 1 tot 2, 

één lichting 's avonds. Op die manier hebben we een kleinere groep (ivm covid en 

afstand houden) en kunnen ouders zelf kiezen welk moment het meest praktisch is 

(wellicht hogere opkomst). 

- Begeleiding Social Schools (Marieke)  

We hebben besproken wat de mogelijkheden zijn binnen Social Schools en of het 

team bij kan houden wie wat leest en of iedereen accounts heeft. Oudergeleding gaat 

polsen bij ouders of er ouders zijn die behoefte hebben aan begeleiding of een korte 

uitleg/workshop wat betreft gebruik van Social Schools. 

- Overdragen voorzitterschap 

We hebben besproken wie er eventueel interesse heeft in het op zich nemen van de 

voorzitterrol. Iedereen denkt hier over na.  

- Diversen (Eva) 

Vanaf januari komt er een extra kleutergroep. Op de mail komt een vacature voor 

kleuterleerkracht. We weten nog niet hoe we de kleutergroepen in kunnen vullen: bijv 

groep 0/1 en groep 2 of groep ½ en groep ½. Dit heeft ook gevolgen voor de 

doorstroom na een half jaar.  

We gaan nadenken of er naast Eva, Thea en Désirée nog iemand van de MR bij de 

sollicitatiegesprekken wil/kan zitten. 



 

Voor de volgende vergadering: 

Formatieoverzicht n.a.v. teldatum leerlingen 1 okt  

Hoofdlijnen van de begroting (kalenderjaar)  

Ambitiegesprek 
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