
 

 

Verslag MR-vergadering maandag 14 juni 2021 

Aanvang: 19.30 uur via Teams 

Aanwezig: Sjoerd, Angela, Joyce, Nikki, Natalja, Irma  

Afwezig: Ed (ziek) 

 
1. Opening + vaststellen agenda 
Opening 19:35 + jaarverslag wordt punt 7b 
 
2. Notulen vorig overleg (19-04-2021)  
Zie Teams >Bestanden > 2020-2021 > Notulen 
Volgende keer graag wat eerder rondsturen van notulen! Vastgesteld. 
 
3. Mededelingen; 
- Schoolkassa Parnassys  
Is nog ter bespreking met de OR om VOB beter te kunnen monitoren.  
- Aanpassing binnengaan groepen: ophalen vanaf het plein gr 5-8.  
- Aanpassing werken in Teams voor leerlingen.  
Per 1 augustus is de functie chatten tussen leerlingen uitgeschakeld. Ook kunnen leerkrachten vanaf 
heden meekijken op alle laptops van de leerlingen (Netop Vision). 
- Integriteitscode en klokkenluidersregeling 
Is op de website van OPOPS terug te lezen en is vastgesteld door de GMR (via link schoolwebsite). 
- Klachtenregeling en gedragscode 
Staat 17 juni bij de GMR op de agenda. 
 
4. Ingekomen stukken/Info;  
- Schoolscan 
Irma geeft uitleg over hoe de schoolscan tot stand is gekomen. Zomerschool is vrijwillig, eerste en 
laatste week in de vakantie ma-di-wo van 9:00-12:00. Ouders ontvangen z.s.m. een uitnodiging indien 
hun kind hiervoor in aanmerking komt. 
 
5. Infogids;  
- behoeft instemming advies MR 
Aanpassingen infogids zijn gedaan (formatie, stop stoer doen groep 5 & niet buitensluiten act. VOB) 
Zin in document vaststellen ouderbijdrage roept wat vragen op, onduidelijke zin. Wij kunnen dit niet 
aanpassen, omdat dit binnen bestuur/GMR is opgesteld.  
Unaniem ingestemd 
 
6. Schoolgids; 
- behoeft advies MR 
Ouderbijdrage is vrijwillig, geen kind wordt uitgesloten: aanpassen blz 20 
Sjoerd gaat aan de slag met de nieuwe oudervereniging  



 
7. Schoolprogramma i.c.m. jaarplan; 
- behoeft instemming MR 
Unaniem voor 
 
7b jaarverslag (ter kennisgeving) 
Iedereen lezen, is rondgestuurd ter kennisgeving. 
 
8. SchoolOndersteuningsPlan (SOP) 
- behoeft instemming MR 
Een kleine tekstuele aanpassing wordt gedaan. Ingestemd. 
 
9. Burgerschapsbeleid 
Met de aanpassingen die vanuit team gedeeld zijn, is er instemming met het beleid. 
 
10. Cultuurbeleidsplan 
Studiedag verduidelijkt de inzet/invulling van het cultuurplan. Ingestemd! 
 
11. Rondvraag 
Nieuwe data: 20 sept 5 okt 29 nov 17 jan 14 mrt 11 apr 13 jun 
PMR heeft ingestemd met de formatie bij de teamvergadering, volgend jaar eerst even langs PMR. 
Aanleveren stukje nieuwsFLITS meenemen voor volgende agenda.  

 
Actielijst 
 

punt  wat  wie  (voor) wanneer  status  

          

01  Opzet MR Jaarplan  Sjoerd, Ed  Volgende 
vergadering  

lopend  

07  Jaarverslag MR   Ed  1 augustus 2021  lopend 

08 Stukje Nieuwsflits; wat doet 
MR, wie zit erin 

  lopend 

 
 


