
 

 

  
  
Notulen MR-overleg 11 november 2021 
  

Aanwezig: Cobi oude Hesselink, Kirsten Waanders Dorien Haverkort, Brigit Hilgerink, Ivo oude Aarninkhof,  
Lisanne Wolbert 
Notulist: Dorien Haverkort  
Gast: Quinten Mulder en Jasper Diele (vanaf punt 7) 
  
  

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.  

  
3. GMR  

Per 1-1-2022 gaan de stafbureaus van Konot en TOF samen.  
  

4. Sociale veiligheid 
Het programma Digit PO is ingevoerd.  
Er wordt binnen de school ook veel gesproken met kinderen en dit heeft samen met The Leader in Me 
een positieve invloed op de sociale veiligheid.  

  

5. Stand van zaken subsidieaanvragen voor goed doel school 
Op dit  moment zijn meerdere subsidies aangevraagd. Even afwachten wat we als school binnen 
kunnen krijgen.  
Wanneer er geld wordt toegekend, wordt er samen gekeken hoe het geld het beste besteed kan worden.  

 
6. Evaluatie MR; hoe doen wij het? 

De MR is betrokken, kritisch en functioneert naar behoren.  

  
7. Opening MR met directie 

Ivo heet Jasper en Quinten welkom.  
  

8. Notulen (gedeelte waarbij directie aanwezig is) 
 Goedgekeurd 

 

9. Mededelingen directie 
Op school is het momenteel rustig wat betreft Corona-aantallen. De school hoopt dat dit zo blijft.  
De school heeft voor de herfstvakantie een mooi studiedag gehad waar er verbinding was tussen de 4 
scholen: Weerselo, Saasveld, Rossum en Deurningen. Ook Mirjam Spitholt heeft een mooie bijdrage 
geleverd aan deze dag. Zij geeft gelukskunde op Saxion.  



 

 

De studiedag van 8 november stond ’s ochtends in het teken van hoogbegaafdheid.  In de middag zijn 
de 1-pagina plannen aan bod gekomen.   
 

10. Coronabeleid 
Wanneer er 12 november vanuit de persconferentie nieuwe informatie komt die invloed heeft op de 
basisscholen, zal dit gedeeld worden met de MR en de ouders.  

 
11. Begroting 2022-2023 

De MR geeft positieve instemming.  
 

12. Techniek in het onderwijs 
Bij de UT hebben ze een leuk programma over techniek. Dit past goed bij talentontwikkeling. Dit wordt 
bekeken en onderzocht door school en vervolgens teruggekoppeld aan de MR.  
 
Hieronder een link die past bij techniek. 
https://www.fme.nl/de-grootste-online-escaperoom-van-nederland-make-tech-yours 
 
André Kuipers heeft ook een project voor basisscholen ontwikkeld.  

 
13. Rondvraag 

Geen vragen 
 

14. Sluiting 
De vergadering wordt om 20.50 gesloten.   

 

  
Bijlage: Actielijst MR-overleg  
  
Beschrijving  Actie  Aanhouden/uitgevoerd  
Het programma techniek van de UT bekijken/onderzoeken en 
vervolgens terugkoppelen naar MR 

Jasper Dorien Terugkoppeling april  

Onderwerpen delen met ouders, kan ook digitaal opgepakt worden. 
Digit PO 

Quinten in overleg 
met Judith 

januari 

Ouderavond Leader In Me, oppakken wanneer dit weer mag .  Directie  Kan ingepland worden dit 
schooljaar. (april/mei 2022) 
Overleg met werkgroep 

“Onderzoekje”  wat betreft informatiestromen. Even goed bekijken  Directie  
Ouders 
  

Januari 2022 

  
 

https://www.fme.nl/de-grootste-online-escaperoom-van-nederland-make-tech-yours

