
MR vergadering 13-04-2021: 

Freek op uitnodiging 

Aanwezig: Peter, Patrick, Mike, Merith, Leonie en Berrie 

 

Start 19.00 uur 

 

1:  

Geen opmerkingen vergadering 16-03-2021; Berrie geeft door dat ze 

kunnen worden geplaatst. 

2:  

Opbrengstanalyse wordt uitvoerig en enthousiast door Freek 

besproken. Over het algemeen hele, goede resultaten. 

Opbrengsten worden door Freek vertaald naar de schoolgids. 

3:  

Formatieplan volgend jaar besproken. Akkoord bevonden voor het 

komende schooljaar. Het daarop volgende jaar voorkeur groep 7B 

Willemijn . 

4:  

Workshop inzake burgerschap heeft plaatsgevonden. Het hele team 

heeft hier een goed gevoel over. Het ging niet zozeer om de inhoud 

van de lessen van de Vreedzame School, maar eerder om de tools, 

waardoor de inhoud van de lessen in de praktijk gebracht kunnen 

worden. Bruggen moeten worden geslagen naar buiten toe, zodat 

kinderen meer respect krijgen voor anderen, beseffen dat er ook 

andere denkbeelden zijn en meer van dat soort zaken.  

5:  

Veiligheid op school; Freek zet dit punt op de volgende vergadering, 

en levert de stukken aan, zodat dit stuk bekeken, en afgehandeld kan 

worden. 

 

 

 

 



6:  

Ouder informatieavond; online of uitnodigen op de school. Er valt 

een hoop te vertellen aan de ouders; allerlei ontwikkelingen zijn 

gaande op de school. Als gekozen wordt voor de informatieavond 

online, dan kan via de chat een vraag gesteld worden.  

Onderwerpen worden donderdag a.s. voorgesteld tijdens de 

teamvergadering; Eventuele onderwerpen zijn burgerschap, 

leesonderwijs, wetenschap & techniek (Marilou), CED groep. 

Resultaten en acties vorige keer moeten ook worden behandeld. 

Datum wordt 31 mei; start 19.30.  

7:  

Schoolplan: is geaccordeerd en naar de inspectie gestuurd. 

8:  

Schoolgids: volgende vergadering. 

Laatste MR vergadering op woensdag 26 mei.  

Documenten moeten dan wel zijn aangeleverd. Schoolveiligheidsplan 

en Schoolgids. 

9:  

Vrijwillige ouderbijdrage en vaststelling volgend schooljaar.  

Dit moet je meenemen in de schoolgids. Schoolreisjes gaan niet door; 

kampen is nog maar de vraag. OR is op de hoogte, aldus Freek. 

Definitieve uitspraak hieromtrent volgt nog om en nabij 20 april 

tijdens de directievergadering.  

Alternatieve activiteiten worden nog onderzocht, en in de MR 

besproken. OR vragen, of zij er ook over willen nadenken. 

 

Ouderbijdrage is nu wettelijk vrijwillig. Wat te doen, indien iemand 

niet kan betalen. Discussie hierover. Merith heeft geïnformeerd bij de 

OR. Niet betaalde ouderbijdrage: € 200,-  

Schoolzwemmen: € 40,-    

 

 

 



10: 

Scholing personeel komt in het werkverdelingsplan. Wordt 

besproken laatste vakantieweek. Ter instemming eerste vergadering. 

11: 

Tien minuten gesprekken; ouders de gelegenheid geven, om ook  

’s avonds het gesprek te kunnen voeren. 

12: 

Korte update over “ventilatieregels”; Graag het advies aanhouden 

zoals beschreven in 'Luchtkwaliteit Springplank oktober 2020'. 

 

 

Vergadering beëindigd: 21.10 uur 

 

Acties: 

Freek: Aanleveren stukken m.b.t. veiligheidsplan 


