
Mr vergadering 29 juni  2021 

Aanwezig: Annemiek(eerste gedeelte), Sandra, Sarina, Dennis, Inge, Andrea (voorzitter) en Wendy 

Afwezig: Susan 

We heten allemaal Inge van harte welkom als nieuw lid van de oudergeleding van de MR en doen een 

korte voorstelronde.  

Schooljaarverslag: 
Deze heeft iedereen doorgenomen, geen opmerkingen 

Schoolgids:  

Deze heeft iedereen doorgenomen en op enige kleinigheden verder geen opmerkingen. 

Jaarkatern: 

Deze heeft iedereen doorgenomen en op enige kleinigheden verder geen opmerkingen. 

 
Strategisch jaarplan 2021-22: 
Deze heeft iedereen doorgenomen, geen opmerkingen. 

 

Werkdrukgelden: 

Het werkverdelingsplan is bijna rond, muziek blijft, de onderwijsassistenten blijven extra uren draaien, 

door de inhuur van de Keet en vrijwillige pleinwachten kunnen alle leraren een half uur pauze houden. 

Deze is goedgekeurd en getekend door de benodigde partijen. 

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO gelden): 

Met de NPO gelden heeft het team besloten te investeren in scholing en in personeel. Er is een 

leerkracht voor de Plusklas aangenomen, zodat dit wekelijks kan plaatsvinden. Er zijn meer uren voor 

de onderwijsassistent. Ook hebben de reken- en taal/leesspecialist extra formatie gekregen, zodat zij 

onderzoek kunnen uitvoeren en klassenbezoeken kunnen uitvoeren. De resultaten van begrijpend 

lezen zijn gedaald (mede door Corona, mede door teamwisselingen). De taal/leesspecialist gaat het al 

eerder ingezette verbetertraject weer opnieuw uitvoeren.  

 

Corona:  

Er zijn versoepelingen mogelijk, alleen laten wij het nu voor de laatste weken nog even zoals het was, 
dit voor de rust in de groepen en vakantie in zicht. Alleen op het plein buiten (buitenspelen) mogen de 
groepen weer door elkaar.  

 

Schoolreisjes: 

Donderdag 01-07-2021 gaan de groep 1 t/m 7 op schoolreisje. 

 

Kamp:  

In plaats van Gaasterland waar nog beperkingen waren, heeft de school een alternatief gevonden in 
Schoorl, iets heel anders maar de feedback uit zowel het “kamp” team als de deelnemers is positief. 

 



De ouders van de MR bedanken het schoolteam voor het organiseren van deze beide voor de kinderen 
“belangrijke” gebeurtenissen, want rondom ons heen horen we toch veel geluiden dat er scholen niets 
gedaan hebben aan schoolreisjes of kamp voor groep 8. TOP prestatie. 

 

Schoolfotograaf: 

De schoolfotograaf is geweest en ook dit is naar tevredenheid verlopen. De “kaarten” om foto’s te 
bekijken en bestellen zijn uitgedeeld aan de leerlingen. 

 

Start nieuw schooljaar: 

Schoolteam beraadt zich nog hoe “ouders in de school na Corona”.  Het is nu namelijk een vele 
rustigere start van de dag, door zowel ouders aangegeven als het team.   

We komen hier volgend schooljaar op terug. 

 
Training voor leden MR: 
Vanuit Sarkon is een inventarisatie gekomen voor enige training voor de MR leden, onder andere 
Inhoud NPO en begroting / Schoolplan en NPO / Werkverdeling en formatie. 
Keuzes gemaakt en verdeeld. Andrea koppelt de namen en interesses terug. 
 

Planning vergaderdatums schooljaar 2021 / 2022: 
21 September  
9 November 
18 Januari 
15 Maart 
17 Mei 

5 Juli 

 

Afscheid Wendy: 

We bedanken Wendy voor haar inzet voor de school en MR.  

En wensen iedereen alvast een fijne vakantie, en tot volgend schooljaar.  


