
 

 
Notulen Medezeggenschapsraad 
09 september 2021 

15.00 uur 
Notulist: Gonnie 
Aanwezig: Jolanda, Bas, Stephanie, 
Ghislaine, Gonnie, Lidwien.  
 

 

 

 Onderwerp 

 

Actie door 

1.  Opening  

 

 

2.  Agenda vaststellen 

 

Actiepunten laatste notulen 

- GMR uitnodigen voor kennismaking op vergadering 

MR in begin van jaar. 

 

- Evt. nog jaaragenda MR opvragen bij andere 

scholen. (Jolanda). 

 

- Alarm bekijken. 

 

- Voorbereiden alg. ouderavond. Liefst i.s.m. OV en 

GMR. Wordt vervormd naar ouder-kind-middag op 

14 oktober (ontmoeting ouders-school). Kinderen 

presenteren de klas/gewoontes/missie. Dit doen we 

in shifts. Marktje kan bemand worden door 

oudergeleding MR. Wat willen we laten zien? 

Jaarplanning laten zien en input van ouders mogelijk 

maken.  

 

 

 

 

Bas 

 

 

Jolanda 

 

 

Bas en Jolanda 

 

Maud T wordt gevraagd door 

Stephanie.  

20 oktober portretten MR.  

Voor 14 oktober foto van MR-

groep maken. 

Allen: punten doorgeven aan Bas: 

dit is de MR! Graag voor 30-09. 

3. Mededelingen 

 

- OV: eerste OV is volgende week. Actie is in ieder 

geval het bankje (corona-kunst-project). 

 

- GMR: gaat gebeuren, staat op jaarkalender. 

 

 

4. Jaaragenda vaststellen, punten van activiteitenplan 

toevoegen. Wat willen we bespreken dit jaar?  

 

Data MR-vergaderingen dit jaar:  

Do 21 okt 

Woe 1 dec 

Bas maakt opzet vóór 23-09, MR 

reageert vóór 30-09. 

 

Data MR doorgeven aan Rini: 

toevoegen aan kalender in Parro. 

 



Do 27 jan 

Do 24 maart 

Di 17 mei 

Woe 29 juni 

 

We vergaderen ’s middags van 16.00 uur toto 18.00 

uur. 

 

5.  Bezetting MR en taakverdeling 

 

Bas: voorzitter en secretaris 

Gonnie: notulen naar Rini/Thea 

 

Nieuw PMR-lid. Linsey. Er meldt zich geen nieuw 

personeelslid. Linsey is welkom.  

 

 

Thea vragen: wil zij notulen op 

website zetten. 

 

 

6. Speerpunten 20212022 

 

Jolanda neemt overzicht met ons door. 

Waar staan we voor. Hoe gaan we dat doen? Wat 

gaan we dan doen?  

 

Beleidsplannen opstellen/bijstellen, data-duiden-

doelen-doen (opbrengstgericht werken) op gebied 

van leren en gedrag (bewuster met het stuk gedrag 

omgaan), pestprotocol, verkeersveiligheid, 

samenwerking met ouders, OGO 

(ontwikkelingsgericht onderwijs), Rijke leeromgeving 

(inrichten van school en omgeving), EDI (effectieve 

directe instructie), Metacognitie, Feedback NPO 

(instructie in kleinere groepen).  

 

Opmerking: da’s veel.  

 

Nieuw algemeen directeur: positieve ervaring. 

Manager op inhoud.  

 

 

7. Scholingsbehoefte en begroting MR 

 

Mensen denken na over wensen. Begroting MR. Blijft 

geld staan? Mag het overgeheveld worden naar OV? 

Mag het besteed worden aan zaken als 

chromebooks? 

 

 

Jolanda vraagt na. 

 

Bas maakt begroting, houdt 

contact met Jolanda. 



 

8. Ouderavond ouder-kind middag + 

verkeersveiligheid 

 

Buurtdag gaat nu naar 11 oktober. 

Pierre Kersten en twee andere medewerkers van 

Gemeente zijn aanwezig. Henk-Jan Kooij en Jolanda 

zijn er namens De Biezenkamp..  

 

9.  Rondvraag 

 

Stephanie: lunchbeleid. Vragen vanuit ouders. Over 

besteding lunchtijd (filmpje) en buiten eten vanaf 

groep 5. Ook insteek afval. Mooi thema voor een 

Hallo. En ouders horen dat er naar ze geluisterd 

wordt. 

 

 

10. Sluiting +/-16.30  

 


