
Notulen MR-vergadering   
   
   
Datum: 25-11-2021   
Aanvang: 19:45u digitaal  
   
    

1. Opening.(19:45)   

 Bas heet iedereen welkom.  

2. Ingekomen post ☺(19:50)   

       Niet van toepassing.   
3. Verslag vorige MR vergadering(19:55)   

      Is gemaakt maar nog niet gecheckt. Laury pakt dit morgen even op.  
4. Vooruitblik/Terugblik GMR.  (20:00)   

Er is ingestemd met het privacy document voor medewerkers. Het is er ook over gegaan of iedere 

school een contactpersoon heeft over de privacy/avg van de medewerkers. Peter geeft aan dat wij 

dit niet hebben. Vanuit de GMR kwam er een advies om een contactpersoon aan te wijzen. Vooral 

om datalek te voorkomen. Als school maken wij gebruik van een deskundige binnen SKPO. Wel 

interessant om nog eens op in te zoomen.   
  
Ook ging het over kansrijk onderwijs. Franka vertelde vanuit de externe dienst dat ze nu met 

ib’érs en directies bij elkaar kijken. Nu is dat wijk gericht, maar ze willen nu ook SKPO breed hier 

ideeën over uit te wisselen. Als school wordt je steeds meer uitgedaagd om om te denken. En niet 

alleen de beren te zien.  
   

5. Mededelingen directie/team + personele zaken.(20:15)   

-Ingrid vd Ven is per 1 November benoemd als adjunct directeur. Lucrisia gaat stoppen op 
de Schakel, Myrthe komt weer terug van zwangerschapsverlof.   

  
      6.  Begroting (20:30)  

-Peter legt uit dat hij het nu nog niet precies toelicht. Dit heeft te maken met 

verschillende     subsidiestromen. Wat Peter wel presenteert is de besteding van NPO gelden. De 

gelden zijn ingezet door o.a. :  
-de instroomgroep.   
-extra uren voor de gymdocent,   
-taalondersteuning voor kleuters.  
-3 keer een onderwijsassistent voor extra ondersteuning.   
- EDI-traject en Focus PO.   
-Aanschaf materialen. (nieuwe Chromebooks).  

   
7. Kletskwartiertje (wvttk en nieuwe bak koffie.) (20:45)  

  
8. Engels op school (21:00)   

-We geven in groep 7 en 8 iedere week 45 min Engels. De methode die we gebruiken voldoet aan 

de normen van de inspectie.   
-Heel interessant om weer eens over te sparren binnen het team.  
  
  
  

9. Bezetting MR/ andere vergaderdagen (21.15)  

-We komen helaas tot de conclusie dat de dinsdag en donderdag opties zijn. Op allebei de 

dagen kunnen er ouders wel of niet. Een goed idee om af te gaan wisselen.  

  

9. Rondvraag en sluiting. (21:45)   



  
   
  
 


