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verslag  MR 14 september 2021 

 

Tijd: 19.30 – 21.30 

Voorzitter:  Janine Remiëns 

Secretaris Ivonne van Geelen 

Aanwezig:  Harmen Dijs, Marjolijn Weiler, Nicole Boswijk 

 
 

ID Tijd 

(min) 

Wat 

 

Wie Doel :   

B: besluit  
I: informeren 
M: mening 
vormen 
E: evalueren 

1 1 Welkom en vaststelling agenda Janine B 

2 15 Mededelingen:  
- Inventariseren punten voor Marjon. 
- Nieuws verkeerssituatie: in oktober online ouderavond waar de 
wethouder verkeer aanwezig zal zijn. We kijken uit naar actie, naar het 
vormen van een werkgroep. Harmen geeft aan daarin zitting te willen 
nemen.  
- Ouderraad aanwezig bij MR-vergadering van 26 oktober. 
- Studiedag van het team 13 sept. had als thema Profilering van de 
school. 

Allen I, B 

3 20 Bestuursvergadering: 
Terugkoppeling bestuursvergadering van 7 juli j.l. 
Bestuur vindt ouderparticipatie ook belangrijk, stimuleert initiatieven 
van de MR. 
Online ouderavond met o.a. de onderwerpen ouderenquête en 
veiligheid. 
 
Voor de volgende bestuursvergadering: 
Inventariseren punten voor volgende bestuursvergadering: afwisselen 
aanwezigheid MR/bestuur op elkaars vergadering; waarover geeft MR 
advies betreffende MJOB; vaststellen formatieplannen is instemming; 
vaststellen onderwijsjaarplan is instemming (zie jaarplan bestuur). 
Evaluatie samenwerking met bestuur tot dusver.  
Janine en Ivonne maken een jaarplanning voor de vergaderingen van de 
MR. 

Janine 

 

I, M, B 

4 40 MR: 
Reacties oproep nieuwe MR-leden: nog geen reacties. Er komt een 
herhaalde oproep in Parro.  
Persoonlijke speerpunten MR-leden schooljaar 2021/2022 :  
Ivonne: betrokkenheid ouders 
Nicole: meer bewegen 
Harmen: verkeer; geledingenavond 

Allen I, M 
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Plank met leesvoer voor de MR: per vergadering brengt  een van ons 
een artikel onder de aandacht. Nicole doet dit de eerstvolgende 
vergadering. 
 
Opvolging uitkomst van de brainstorm schuiven we door naar de 
volgende vergadering. 
 
Aob-workshop plannen we zodra nieuw MR-lid bekend is.  

5 10 TSO 
Marjon werkt Harmen in w.b. TSO. Er is nog geen nieuwe 
vergaderdatum gepland. 
 

  

6 10 Rondvraag 
Janine: is gevraagd aan te haken bij de risico-inventarisatie op 4 nov. 
Ivonne is back up. 

  

 
 
Vergaderdata  MR 2021/2022: 

 

Dinsdag 26 oktober 2021, Ouderraad te gast 

Dinsdag 7 december 2021 

Dinsdag 25 januari 2022 

Dinsdag 8 maart 2022 

Dinsdag 19 april 2022 

Dinsdag 31 mei 2022 

Dinsdag 28 juni 2022. 

 

 
 
 


