
MR-vergadering   

 

Datum: 27-01-2022   

Aanvang: 19:45u digitaal  

Aanwezig: Bas, Jenny, Laury, Ingrid, Bernadette 

1. Opening.(19:45)   

Bas heet iedereen welkom.  

2. Ingekomen post      (19:50) 

Geen ingekomen post. 

3. Verslag vorige MR vergadering (19:55) 

John zet deze morgen op de website. Verslagen van vorig jaar verwijderen en zorgen dat ook 

de volledige datum erbij staat.  

4. Vooruitblik/ terugblik GMR (20:00) 

De GMR is geannuleerd. We wachten de volgende vergadering af.  

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

- Tot nu toe hoeven we nog geen groepen naar huis te sturen. Tot nu toe hebben we 

alles op kunnen vullen. Maar we realiseren ons dat dit morgen zomaar anders kan zijn. 

Vanuit de vervangerspool is er ook weinig aanbod. Wie het eerst komt, wie het eerst 

maalt.  

- Prioriteit heeft fysiek onderwijs. Maar ook de kinderen die thuis zitten krijgen 

thuiswerk aangeboden.  

- De verbouwing is klaar. Nu nog een stuk onderhoud. Hier komt binnenkort meer 

duidelijk over.  

- Iedere klas doet mee aan Lentekriebels. Op advies van de GGD nemen we iets langer 

de tijd om de lessen te spreiden.  

 

6. Eigen leerlijn (Ingrid sluit aan om te vertellen (20:30) 

Deze vergadering sluit Ingrid aan. Ingrid informeert de MR over de eigen leerlijnen klas. 

Voor de MR is dit heel verhelderend en mooi om nu meer inzicht te hebben in hoe deze klas 

is ontstaan en nu loopt. 

7. Kletskwartiertje (wvvttk en bak koffie/thee) (21:00) 

 

8. Inzicht rooster indeling (zie bijlage) (21:15) 

Vanuit de vorige vergadering kwam de vraag op over hoe een rooster voor een klas eruit ziet. 

De pauzetijden worden besproken en hoe we hier mee omgaan. Laury heeft het lesrooster van 

groep 7 gestuurd om een weekplanning inzichtelijk te maken.  

9. Engels op school (21.30) 

Nog meer Engelse les is moeilijk in te plannen. Creatief de kinderen extra Engels meegeven 

wordt wel gedaan. Tijdens muziek (Engelse muziek). Er zijn ook Engelse boeken aanwezig. 

10. Rondvraag en sluiting 21:45 

Is er nog iets gedaan om te wisselen van dag met de MR/ om en om een dag te doen?  We 

laten de vergaderingen op donderdag. We blijven Patrick en Marieke een uitnodiging sturen 

en we hopen dat ze regelmatig aan kunnen sluiten. 

 
 


