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 MR vergadering maandag 28 september om 19.30 uur   - afsluiting uiterlijk 21:30      

 

1.  Opening 

 

2. Afscheid van Esther 

 

3. Voorstelrondje  

  

4. Notulen vorige vergadering 

17 juni 2020 

 

5. Audit juni 2020 – 

terugkoppeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evaluatie jaarplan 

 

 

 

     

  

  

 

  

 

 

 

 

Michelle en Jacomine hebben 

interesse in de schoolraad.  

 

Goedgekeurd, kan geplaatst worden 

op de website.  

 

 

De afgelopen periode wordt 

verduidelijkt voor de nieuwe 

schoolraad. Alle onderdelen zijn nu 

voldoende. Maar er moet hard voor 

gewerkt blijven worden. 

De verwachting is dat de inspectie 

voor de kerstvakantie komt. Er is nog 

geen datum bekend.  

Er zijn veel investeringen gedaan en 

de resultaten worden stukje bij 

beetje duidelijk. Dit zal nog wel wat 

tijd kosten.  

Er wordt gevraagd de communicatie 

echt helder te houden, om zorgen 

van ouders niet te laten ontstaan.  

 

 

Dit sluit aan bij het punt van de 

eindtoetsen. Er worden wat 

verhelderende vragen gesteld.  
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7. Resultaten E-toetsen CITO 

leerlingvolgsysteem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sponsorafspraken 

 

 

 

 

 

 

 

9. Vaststellen vergaderdata 

20-21 en taakverdeling? 

  

 

 

10. GMR (ter informatie, 

notulen 4 feb 2020 op 

teamsite GMR) 

 

11. Rondvraag en sluiting 

     
 

De toetsen zijn afgenomen eind juni. 

Dit om te kijken waar de leerlingen 

staan voor aanvang van het volgende 

leerjaar. Over het algemeen wordt er 

goed gescoord. Groep 7 is iets 

gezakt, mede door gebrek aan tijd 

om in te slijpen. Dit wordt nu in 

groep 8 gelijk aangepakt.  

Er moet wel opgepast worden 

kinderen niet alleen op cijfers te 

benaderen maar ook goed op het 

welbevinden te letten.  

 

Kleine dingen kunnen worden 

besloten door de directie. Grote 

dingen moeten in de MR worden 

besproken. De afweging moet wel 

goed gemaakt blijven worden. Waar 

ligt de grens. Er moet goed rekening 

gehouden worden met de 

standpunten van de school. B 

Zie bijlage. Eigenlijk besluit nemen, 

welke sponsoring vooraf met MR 

besproken moet worden. Document 

wordt goedgekeurd.  

 

Goedgekeurde data:  

Dinsdag 10 nov. 

Woensdag 13 jan.  

Donderdag 4 maart 

Maandag 19 april 

Dinsdag 8 juni  

 

 

 

 

 

 

De beslisboom voor eventueel 

thuisonderwijs en huiswerk wordt 

besproken. De komende periode 

blijft wel onzeker qua 

ontwikkelingen. 

 


