
 

 

  
  
Notulen MR-overleg 3 juni 2021 
  

Aanwezig: Cobi oude Hesselink, Kirsten Waanders Dorien Haverkort, Brigit Hilgerink, Ivo oude Aarninkhof 
Afwezig: Lisanne Wolbert 

Notulist: Dorien Haverkort (notulist 3 juni)  
Gast: Gerben Ottink en Jasper Diele (vanaf punt 1) 
  
  

MR-vergadering  
  

1. Opening en vaststellen agenda  
Ivo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
  

  

2. Notulen en actielijst vorige vergadering  
Notulen zijn goedgekeurd. Actielijst aangepast.   
  

3. GMR  
Er is geen nieuws vanuit de GMR.  
  
  

4. Jaarplannen 
Groeiplannen: dit plan blijft staan voor doorontwikkeling.   
Ontwikkelingsgericht werken bij de onderbouw is ook verlengd. 
Onderzoekend leren is afgesloten. 
Talentontwikkeling wordt dit schooljaar opgepakt als nieuw plan.  
 
Naast deze plannen gaan we ook verder met mediawijsheid. Digit-po kunnen we hierbij gaan inzetten. 
Ook gaan we kijken naar Gynzy en Snappet (digitaal verwerken van leerstof op devices) om te onderzoeken welk 
product het beste aansluit bij wat we als school willen.  
 
  

5. Lighthouse Review Rapport 
Een mooi rapport waar we als school trots op kunnen zijn. Het is goed om jaarlijks te kijken welke delta’s kunnen 
we aanpakken om ons verder te ontwikkelen. Het punt dat we nu gaan aanpakken is het goed blijven informeren 
van ouders. Corona maakt dit op dit moment lastig. Een fysieke informatieavond hierover wordt zodra het kan 
georganiseerd. Vooral nieuwe ouders hebben hier behoefte aan.  Ook digitale informatieavonden kunnen een 
aanvulling zijn.  
  



 

 

 

  
6. Nationaal Programma Onderwijs: schoolprogramma 21-22 en 22-23 
Er is een menukaart waar we geld op kunnen inzetten; extra geld voor formatie in de vorm van duodagen, op 
sociaal emotioneel gebied, executieve vaardigheden, talentontwikkeling, gesprekken voeren met kinderen. 
De tijd wordt aankomend schooljaar al ingezet. Elke week is er 1 dag  waar twee leerkrachten voor de groep 
beschikbaar zijn. Zo is er meer aandacht voor de kinderen en dit komt de ontwikkeling van elke kind ten 
goede. Dit geld is nu beschikbaar gesteld voor de aankomende twee schooljaren.  

  
7. Formatie schooljaar 2021-2022 

 We hebben aankomend schooljaar 8 groepen, en overal een hele dubbeldag.  
 

8. 1 pagina plannen 
Zie punt 4 
 

9. Jaarverslag MR (20-21) 
Jaarverslag blijft  op de laatste vergaderdatum van de MR staan.  Schoolgids moet dan voor het jaarverslag 
op de agenda komen. Jaarverslag is onder voorbehoud goedgekeurd.  
 
10. Schoolgids 

Is goedgekeurd. Ivo ondertekent dit namens de MR.  
  

11. Vergaderdata komend schooljaar 
30 september 2020 inclusief borrel 
11 november 2020 
10 februari 2021 
21 april 2021 
23 juni 2021 
 
   

12. Rondvraag 
Gaan de schoolreisjes door? Ouderraad neemt 17 juni een beslissing.  
  

13. Sluiting 

Ivo sluit om 21.00 de vergadering.  
  
Bijlage: Actielijst MR-overleg  
  
Beschrijving  Actie  Aanhouden/uitgevoerd  
350 jaar Deurningen; cadeau voor school  Kirsten  Juni 2021  
Pers op zoeken wat betreft accreditatie TLIM  Jasper  

(Kirsten en Ivo willen 
hierin ook 
meedenken)  

Wanneer we weer naar school 
gaan.  

Stukje MR in nieuwsbrief  Gerben    

Ouderavond Leader In Me, oppakken wanneer dit weer mag   Directie  Als het weer kan wat betreft 
Corona  

“Onderzoekje”  wat betreft informatiestromen   Gerben, Jasper  
  

Juni 2021 

NPO geld communiceren met ouders  
 

Dir Juni 2021 

  
 


