
Notulen Mr vergadering 9 maart 

Online via google meet.  Start 19:30 

Aanwezig: Annemiek Koenders / Sarina Hopman / Sandra Bakker / Andrea Breebaart / Wendy 

Broersen / Dennis Berkhout. 

Afwezig: Susan Visser. 

 Agenda  

 Kort rondje hoe het gaat met iedereen?  

 Agenda punten:  

 Corona: 
Gaat gelukkig goed, wel enige leraren getest, maar gelukkig allemaal negatief.  
Alles nog als aparte groepen, is lastig, maar is nog te doen.   
  

 

 Formatie: 
Formatie bespreking loopt. FTE’s blijven gelijk. Er zijn geen leerkrachten die mobiliteit hebben 
aangevraagd, dus huidige leerkrachten groep blijft intact.  

 

 Ouder- en leerlingtevredenheidspeiling: 
Na overleg besloten de peiling deze week uit te sturen middels Kwieb. 
  

 

 Begroting: 
Begroting doorgenomen, enige punten toegelicht door Annemiek, verder geen opmerkingen. 
  

 

 Ouderbijdrage 2020/2021: 
Ouderbijdrage is bijna volledig voldaan. Annemiek krijgt vanavond de laatste stand van de 
ouderraad. 
    

 

 Strategisch jaarplan 2020/2021 tussenevaluatie: 
Vanwege tijdsgebrek, doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

 Eerste opzet Vakantierooster: 
Annemiek is bezig met de eerste opzet van het vakantierooster 2021 / 2022 en de hierbij 
horende studiedagen en administratiedagen. 

 

 Integraal Kind Centrum (IKC)  
IKC nieuwe teamleider door SKDH aangenomen. Wanneer zij start, is nog niet bekend. 
 
Tevens zijn Annemiek (Sarkon) en  SKDH op zoek naar een externe begeleider om het traject 
van de samenvoeging de Marinx en de Keet te begeleiden.  
 
Een van de eerste actiepunten is de doorgaande lijn van peuters naar kleuters afstemmen en 
de meerwaarde van deelname aan de peutergroep (of deelname ook peutergroep op het kdv) 
onder de aandacht brengen bij ouders. We zien dat bij kinderen die hebben deelgenomen aan 
een peutergroep, de overgang naar de kleuters makkelijker verloopt. Ze zijn al meer 
zelfstandigheid, gewend aan regels en routines in de klas, het afscheid nemen van ouders 
verloopt makkelijker en ze zijn al bekend met het gebouw. 
 

 

 Werving nieuw MR ouder lid:  
Kieb bericht publiceren op 15 maart, inschrijven inclusief motivatie tot 29 maart. 
Bij meerdere aanmeldingen een stemming tussen 12 en 16 april 
Daarna kort overleg over bekendmaking, enz.  
 

 

 Verdere punten mr: 
Agenda een week van te voren ontvangen: Actie Andrea  
Jaarverslag MR maakt Andrea klaar voor de volgende vergadering.  

 

 


