
 

Notulen MR-vergadering  06-12-2021  
Plaats: eigen locatie via Teams  
Tijd: 18.30 uur tot 20.00 uur  

  
Aanwezig:   
Leden O.G.: Agnes, Desiree, Wesley  
Leden P.G.: Britt, Sanne   

 
1. Welkom en opening agenda 

Agnes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

2. Vaststellen conceptverslag notulen vergadering 1-11-2021 

Notulen zijn goed gekeurd en worden op de website geplaatst.  
  

3. Mededelingen/ post  
• Annemarie deelt steeds de nieuwe protocollen m.b.t. Corona.  

  
4. Punten uit activiteitenplan 

i. Informatie vanuit de GMR m.b.t. beleid t.a.v. persoonsgegevens. Alle 
gegevens over de persoonsgegevens staan op de website van SKOBOS. Alle 
documenten worden op eenvoudiger taalgebruik geformuleerd, zodat het 
voor alle ouders leesbaar is.  

ii. Informatie m.b.t. meerjarig financieel beleid, deze moeten we vanuit de 
GMR ontvangen. Komt de volgende vergadering op de agenda.  

iii. Begroting vanuit de school komt de volgende keer aanbod.  
iv. Vakantierooster 2022-2023 wordt verschoven naar de volgende 

vergadering. 
  

5. Pestprotocol/ sociaal veiligheidsplan 
Stijntje is vertrouwenspersoon, Miranda is de opleiding aan het volgen. Stijntje gaat het protocol 
herzien, vervolgens wordt deze besproken met de MR en daarna de terugkoppeling met de MR. 
Wellicht slim voor de rol vertrouwenspersoon ook de externe vertrouwenspersonen te benoemen.  

  
6. Communicatie 

Wat is de definitie van communicatie vanuit school en ouders?Wat willen ouders horen? Wat willen 

leerkrachten vertellen? Klasniveau, schoolniveau?  

PR-plan is vanuit school. Britt en Sanne hebben deze m.b.v. Stance (SKOBOS) opgesteld. Dit staat los 

van het communicatie aandachtspunt vanuit de MR.  

  
7. Verkeer 

Miranda heeft contact gehad met verkeerscoördinator van de gemeente. Er is een nieuwe 
contactpersoon bij de gemeente. Hij komt volgende week donderdag kijken naar de verkeerssituatie 
op school.  

  
8. Portfolio ouderdeel  (voor zover dit mogelijk is) 

Wanneer kunnen ouders vanuit de MR meekijken bij MijnKleutergroep en MijnRapportfolio. Ouders 
willen graag meedenken en met een kritische blik kijken.  

 
  



 

9. Huidige stand van zaken t.a.v. Coronamaatregelen  
De klas wordt geïnformeerd als er besmettingen zijn. Wordt dit in alle klassen gedaan? Regie bij 
school is beter, er wordt ook al veel via de app geïnformeerd. 
 
Besloten deel  

10. Mededelingen en notulen vanuit de GMR:  
.   

11. Mededelingen directie: 
  

12. Actielijst 
  

Na de bespreking van de voorgenomen besluiten kan de overlegpartner gaan.  
 

13. Rondvraag 
 
 


