
 

 

  
  
Notulen MR-overleg 21 juni 2022 
  

Aanwezig: Cobi oude Hesselink, Kirsten Waanders, Dorien Haverkort, Brigit Hilgerink Lisanne Wolbert 
Ivo oude Aarninkhof, Marga Ziegerink 
Notulist: Dorien Haverkort  
Gast: Jasper Diele en Quinten Mulder (vanaf punt 6) 

  
  

MR-vergadering  
  

1. Opening en vaststellen agenda  
Ivo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder Marga.  

  

2. Notulen en actielijst vorige vergadering  
Notulen zijn goedgekeurd.  

  
3. GMR  

Het wordt steeds moeilijker om invallers te vinden. Dit is een aandachtspunt van de GMR.  
 

4. Reacties vacature MR 
Vacature is vervuld 
  

5. Evalueren van onderwerpen 
Alle onderwerpen zijn uitgebreid besproken in de MR. Informatie vanuit de MR mag wel vaker gedeeld 
worden met alle ouders. Aandacht voor talent is een mooi onderwerp voor de komende tijd.  

 
6. Opening MR met directie 

Ivo  heet  Jasper en Quinten welkom.  
  

7. Notulen (gedeelte waarbij directie aanwezig is) 
 Goedgekeurd 

 

8. Mededelingen directie 
De Cito eindtoets is goed gemaakt door de leerlingen van groep 8. We hebben gescoord boven het 
landelijk gemiddelde.  
 

9. Schooljaarplannen 
Zijn  besproken met de MR-leden. Komen ook nog in de nieuwsbrief.  
 

 
10. Schoolgids 

Goedgekeurd 
 



 

 

 
11. Goedkeuring jaarverslag 

Jaarverslag is goedgekeurd door de MR. 
 
 

12. Terugkoppeling programma techniek UT 
Wordt opgepakt voor aankomend schooljaar. . 
 

13. Infoavond Digit PO 
Er waren te weinig aanmeldingen. Deze infoavond is gecanceld.  
 

14. Vergaderdata volgend schooljaar 
29-9-2022 
17-11- 2022 
26-1- 2023 
13-4-2023 
15-6 - 2023 

 
15. Rondvraag 

• Willen de MR leden een PowerPoint  zien van het kleuteronderwijs? De eerstvolgende 
vergadering komt dit op de agenda.  

• Werkt de Kiss & Ride strook?  Er wordt weer misbruik gemaakt. Quinten communiceert dit in de 
nieuwsbrief. 

• Wat is de eindtijd van de schoolreisjes? Dit even communiceren met de ouders.  

• Kan de wandelvierdaagse ook met Weerselo opgepakt worden? 

• Gaan de leerlingen ook naar Oyfo en naar Theater Sonnevanck; Ravi de Robot? 

• Zijn de toestellen voor gym veilig en worden ze veilig gebruikt? 
 

 
16. Sluiting 

De vergadering wordt om 20.43 gesloten.   
 

  
 
 
Bijlage: Actielijst MR-overleg  
  
Beschrijving  Actie  Aanhouden/uitgevoerd  
PowerPoint kleuteronderwijs aan MR leden tonen Lisanne sept 2022 
Misbruik maken van de Kiss & Ride strook. Communiceren in 
nieuwsbrief 

Quinten Juni 2022 

Marga moet toegevoegd worden aan maillijst MR Deurningen 
marga@ziegerink.com 

Quinten juni 2022 

Marga schrijft een stukje voor de nieuwsbrief om zichzelf voor te 
stellen.  

Marga juni 2022 

Talent op de agenda van de MR; in vergadering 3 Brigit/Ivo juni 2022 

Gymtoestellen en veiligheid op de agenda van het team zetten Quinten sept 2022 

  
 


