
Notulen MR VERGADERING  
Plaats;  Digitaal 

Datum 18-01-2022 

Tijd; 16.30-18.00 uur 

MR Leden; Ouders Marloes Martens (MM), Karin Visscher (KV), Sahar Shirzad 

(SS), Tamara Bosse (TB) 

 Directie Claudia Heusen (CH), Wim van Slijpe (WS) 

 Docenten Marian Westland (MW), Carine Ellermeijer (CE) en Alex 

Kuipers (AK)  

Aanwezig Marloes Martens (MM), Karin Visscher (KV), Sahar Shirzad (SS), Tamara 

Bosse (TB), Claudia Heusen (CH), Marian Westland (MW) en Alex Kuipers 

(AK) 

Afwezig Carine Ellermeijer (CE) 

Taakverdeling • Alex Kuipers (AK); 

• Karin Visscher (KV); voorzitter; financiën 

• Marloes Martens (MM);  

• Sahar Shirzad (SS);  

• Tamara Bosse (TB); vice-voorzitter, financiën 

• Wim van Slijpe (WS); coördinatie plaatsing documenten website 

• Carine Ellermeijer (CE);  

• Marian Westland (MW) Notulist 

 

  Wie Tijd 

1 Opening & welkom  16:30 

 • Welkom  

• Vaststelling agenda 

Geen op of aanmerkingen. 

 

  

2 Vaststellen Notulen  16.35 

 Vaststellen notulen van 26 oktober 2021. 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

Acties overlopend voorgaande MR bijeenkomsten 2021/2022: 

- 20210921/01 – Jaarverslag MR 2020/2021 opstellen.  Mee 

bezig. 

- 20210921/02 – Delen jaarplan 2021/2022 gedaan   Is gedaan 

- 20210921/03 – Werkverdelingsplan 2021/2022 delen   Is 

gebeurd. 

- 20210921/04 – Nagaan of klimmenrek bij zwarte gebouw 

wel oke is, na aantal valincidenten   Is gedaan 

 

 

 

 

 

 

Marloes 

 

 

3 Ingezonden stukken  16.35 

 • Geen 

 

  

4. Instemming / goedkeuring jaarplan 2021/2022 Allen 16:35 

 MR moet voor start nieuwe schooljaar 2021/2022 instemming 

geven aan het jaarplan 2021/2022. 

Er zijn geen inhoudelijke vragen of opmerkingen. Karin komt naar 

Claudia om te tekenen. 

 

 

Karin/ 

Claudia 

 



 

Inclusief speerpunten 2021/2022. 

Speerpunten staan bij het jaarplan in. Verdere uitwerking naar lkr. Is 

aan het begin van het schooljaar.  Speerpunten worden in mei op de 

"hei dagen” geëvalueerd. 

 

Volgende vergadering nog een keer terug laten komen. Zijn in de eerste 

vergadering wel aan de orde geweest. 

 

5. Directie/UC mededelingen  CH/WS 17:15 

 • Corona update 

o Oudercontact in verband met Corona 

• Goed communiceren blijft belangrijk.  Ook duidelijk communiceren 

met ouders wat er mogelijk is. 

• Er is veel corona. Waarschijnlijk veel klassen in quarantaine de 

komende periode. 
 

o Leerachterstanden (middenbouw?) 

o Thuisonderwijs  

Is erg wisselend. Afhankelijk van lkr. Moeilijk beleid voeren door 

dat er ook ad hoc beslissingen genomen moeten worden en er grote 

verschillen zijn. 

• Graag aandacht voor goed digitaal lesgeven op bijv. een studiedag 

om iedereen goede vaardigheden te geven. 

 

 

• Doelen 2021/2022  Zie speerpunten 

• Overzicht formatie na teldatum 1 oktober (tov 

geprognotiseerde formatie) 1 ll.  

• Verschil. Komt nieuwe teldatum 1 februari. Komt dus nog terug. 
 

• Bespreken NPO gelden.   

• NPO gelden zijn goed ingezet. Groepsbezetting gaat voor. Er komt 

nog een cultuuraanbod  (muziek, drama, dans) voor in de klas. 

Bijvoorbeeld Art lab – nu iets voor na school, maar kan nu onder 

schooltijd.lab 

 

• Financiën ; update volgende vergadering 

 

  

6. Overige punten  17:30 

 - GMR  

- Ouderparticipatie speerpunten 2021/2022 

Ouderbetrokkenheid minder door corona. Via MR nu wel bijv. digitaal 

lesgeven onderwijs besproken. MR hoort wel dingen op het schoolplein. 

Graag directie informeren. 

- Verkeer  / parkeren  

Politie afgelopen tijd gesignaleerd. Claudia heeft politie gevraagd om in 

januari bij start school weer alert te zijn.  Dit is ook vanuit buurt 

gevraagd. 

 

  



- Studiemiddagen  

Naar volgende vergadering. 8 maart. 

 

 

7. Rondvraag  17:45 

 Geen.   

8. Sluiting vergadering  18:00 

    

 MR DATA 2021/2022   

 Data MR bijeenkomsten: 
1e MR: 21 sep 2021 

2e MR: 26 okt 2021 

3e MR: 30 nov 2021; geannuleerd 

4e MR: 18 jan 2022 

5e MR: 08 mar 2022 

6e MR: 19 apr 2022 

7e MR: 31 mei 2022 

8e MR: 21 jun 2022 (laatste van het schooljaar 2021/2022) 

  

    

    

    

 


