
 

 Notulen MR vergadering 09-06-2021 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Voorzitter: LS 
Notulant: JB  
 
Afwezig: J.B. 
Aanwezig: A.H., L.S., E.B. en I.T 
 

1 Opening en mededelingen 

Er is geen ingekomen post 
 

2 Info vanuit Team/ Directie/ GMR 
-corona update 
-NPO gelden 
-uitstapjes met kinderen 
-Next Level 
 

*De NPO gelden van het Rijk zijn bedoeld om achterstanden aan te pakken 
in het onderwijs op school. Er is een bedrag van € 700,- per leerling. Na dit 
jaar is er minder geld beschikbaar. 
Er is een menukaart opgesteld om scholen te ondersteunen om 
doelgerichte keuzes te maken.  
Voor onze school worden de keuzes m.b.t. deze gelden in het 
schooljaarplan 2021-2021 verwerkt. De insteek zal meer handen in de klas 
zijn en tevens scholing aangezien dit duurzaam is voor de langere termijn. 
Het Schooljaarplan wordt binnenkort voorgelegd aan de MR ter 
goedkeuring.  
 
*Corona:  
Testbeleid personeel is besproken. 
Protocol en beslisboom staan up-to-date op de website. 
 
*Twee stagiaires mbo sport en beweging sluiten op 25 juni hun stage af met 
een project dag gezond bewegen voor groep 5 t/m 8. 
 
*Er hebben zich nog 2 scholen aangesloten bij het NextLevel 
inspiratienetwerk. In juni a.s. vindt een reviewboard plaats met de 
directeuren om hun plannen onderling te delen. 
Er hebben in april en mei 2 pilots meerbegaafde kinderen plaatsgevonden 
binnen het NL netwerk. De deskundige die hierbij betrokken was, sluit ook 
aan op de NL-studiedag in september. Tijdens deze studiedag staan diverse 
onderwerpen centraal en hierover wordt het gesprek gevoerd. 
 

3 Samenwerking betrokkenen BSW  

De onderlinge relatie staat centraal aankomend schooljaar.  
De lokaalverdeling blijft hetzelfde. 
 



4 Communicatie: Website/ Nieuwsbrief/ Profilering PM 
-website ontwikkeling 
 

In oktober 21 zullen de websites gerealiseerd zijn en voorzien zijn van de 
nieuwste updates. Tevens wordt de lay-out aangepast. 
 
Aankomend schooljaar wordt de ouderenquête wordt komend schooljaar 
uitgezet. De leerlingen hebben ieder jaar een vragenlijst die wordt ingevuld, 
middels het leerlingvolgsysteem IEP. 
 

5 Schooljaarplan 2021-2022 (SJP) 
 

De evaluatie van het SJP 20-21 en de insteek voor het nieuwe SJP 21-22 zijn 
besproken.  
Het schooljaarplan 21-22 wordt binnenkort gedeeld met de MR. 
 

6 Schoolgids 2021-2022                         

Het onderdeel Plusklas wordt aangepast. 
Dit is een schoolgids voor meerdere jaren.  
Mailadres aanpassen. 
 

• Rondvraag: 
-nieuwe leden MR, zijn er ouders die belangstelling hebben. Peilen. 

 

• Nieuwe vergaderdatum: woensdag 29 september 2021 om 20.00uur op school. 
 

    
 


