
 
 

 

Medezeggenschapsraad     notulen MR2 
Schooljaar 2020-2021   

26 november 2020 

Aanwezig: Madiha, Ayse, Mohamed, Liza, Anita, Simone 

Aanwezig als toehoorder: Carmen 

 

Welkom  

Invulling MR Mohamed wordt voorzitter van de MR. 

 

OR Begroting wordt toegelicht en goedgekeurd. 

- Communicatie van de OR, inhoud OR. 

- Carmen gaat in gesprek met het team over de vormgeving van de OR 

- Carmen gaat in gesprek met de voorzitter van de OR over de vormgeving van de 

OR 

- Voorstel: Per schooljaar 2021-2022 schoolgeld verlagen. Komende MR komen 

we hierop terug. 

 

Begroting school - Positieve begroting 2020 

- Start schooljaar 2021 wordt de nieuwe begroting besproken i.v.m. afwezigheid 

controller SKPO. 

 

Informatie vanuit 

school  

 

- Rekenen – begrijpend lezen (kennis) 

We werken sinds dit schooljaar met een nieuwe rekenmethode. Met deze 

methode zorgen we voor een doorgaande lijn. Het 2e halfjaar ligt de focus op 

begrjipend lezen. 

- Zelfstandigheid (zelf) 

Leerlijn zelfstandigheid wordt opgezet. Daarnaast is er nagedacht over een 

opbouw in huiswerk, werkstuk/spreekbeurt/boekbespreking en de 

weektaak. Inmiddels is de leerwerkgroep zelfstandigheid ook bezig met het 

opzetten van een projectweek. 

- Schoolklimaat (respect) 

Aan de slag gegaan met veilig schoolklimaat. Het gedragsprotocol is de 

laatste studiedag besproken. Daarnaast werken we met elkaar aan een 

stukje PR. De aanmeldingen beginnen toe te nemen. Samen met Korein zijn 

we aan het bekijken hoe we de doorstroom nog kunnen verbeteren. 

- Maak-o-theek/ateliers 

Komende week starten de eerste ateliers. Tot de kerstvakantie wordt er 4 

keer groepsoverstijgend gewerkt aan beeldend, kunst en techniek, drama en 

muziek.  

We zijn aan de slag gegaan met de 2e maak-O-theekbox. Deze periode staat 



 
 

 

in het teken van maken van verbindingen zonder lijm/plakband te 

gebruiken. Alle kinderen maken een boomhut. 

Nieuws vanuit 
GMR, OR, team, 
directie, IB. 
 

- Verslagen van de GMR worden gedeeld met de MR. 

Rondvraag 

 

- Veiligheid naschoolse 

Ouders kunnen alleen nog via het achterplein hun kind ophalen na het 

naschoolse. Belangrijk dat er altijd een stagiaire mee naar buiten gaat. 

- Veiligheid parkeren 

Mohamed en Carmen; gaan aan de slag met parkeren. 

- Notulen MR1 goedkeuren via e-mail. 

 


