
 

Notulen MR-vergadering  27-09-2021   
Plaats: teamkamer kindcentrum de Plataan  
Tijd: 18.30 uur tot 20.00 uur   

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

1. Welkom en opening agenda  
Agnes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.   
 

2. Vaststellen conceptverslag notulen vergadering 12-07-2021  
Geen op- of aanmerkingen, notulen worden op de website geplaatst.     
 

3. Mededelingen/ post     
a. MR-magazine: dit schooljaar bekijken we het MR-magazine nog en willen hierna het 

lidmaatschap opzeggen.   
b. Mail Annemarie met hierin o.a.:  

• Veiligheidsplan: er is kritisch gekeken naar het veiligheidsplan. Op- en 
aanmerkingen zijn besproken en worden teruggekoppeld aan Annemarie.   

• Schoolrapport: het schoolrapport is bekeken. Op- en aanmerkingen zijn 
besproken en worden teruggekoppeld aan Annemarie.   

• Resultaten eindtoets: de resultaten zijn bekeken.   
• Diverse tevredenheidspeilingen: de verschillende peilingen zijn besproken. 

Vragen worden teruggekoppeld aan Annemarie.  
• Format SOP: het SOP is doorgenomen. Aandachtspunten worden gedeeld 

met Annemarie.   
• Monitoring sociale veiligheid: goed dat deze vragenlijst wordt afgenomen. 

Fijn dat er gemonitord wordt. Tips en aandachtspunten worden besproken.   
c. Mail Wesley: jaarverslag: jaarverslag is aangepast en getekend. Dit jaarverslag wordt 

op de website geplaatst.   
  

4. Scholing: vorige week hebben een aantal leden deelgenomen aan een scholing voor de MR.   
• Afspraken maken over aanleren van stukken (2 weken vooraf, doel van de mail 

instemming/advies etc.)   
• Ouders betrekken (voorstellen: denktankavond, informatiemiddag, 

Jan Stuijver uitnodigen)   
• Jaarplanning in het PlusPluntje   
• MR-scan stichting SAAM.  
• Begroting voor elk schooljaar    

 
5. Taakverdeling MR: de taakverdeling is aangepast.   

 

6. Huishoudelijk reglement MR: het regelement is weer voor het huidige schooljaar 
aangepast.   

 
7. Concept jaarwerkplan MR: de naam van het jaarwerkplan wordt gewijzigd in het 

activiteitenplan. De wens is om het jaarplan vanuit de Plataan toe te voegen aan het 
activiteitenplan. In overleg met Annemarie bespreken we het aanbod per maand.   
 



 

 
8. Concept financieel jaarverslag 2020 MR: is goedgekeurd.   

 
9. Concept  begroting MR kalenderjaar 2020 (vervalt i.v.m. kosten worden via Plataan 

gedeclareerd)  
 

10. Concept jaarverslag kalenderjaar 2020-2021: dit is de vorige vergadering besproken en 
goedgekeurd. 

   
11. Verplichte informatie vanuit bevoegd gezag (iedere 2 jaar reglement via Annemarie) 2020-

2021  
• Missie visie SKOBOS: is besproken  
• Notulen vorig schooljaar verwijderen: deze worden van de website verwijderd.   

 
12. Huidige stand van zaken t.a.v. Coronamaatregelen  

• Hoe maak je aan ouders duidelijk dat ouders weer binnen mogen komen.   
• Mag er alweer gebruik gemaakt worden van hulp van ouders    

  
Besloten deel   
  

13. Mededelingen en notulen vanuit de GMR: 
 

14. Mededelingen directie:  
 

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

16. Rondvraag  
 


