
 

 

  
  
Notulen MR-overleg 21 april 2022 
  

Aanwezig: Cobi oude Hesselink, Kirsten Waanders, Dorien Haverkort, Brigit Hilgerink Lisanne Wolbert 
Ivo oude Aarninkhof 
Notulist: Dorien Haverkort  
Gast: Quinten Mulder (vanaf punt 8) 
  
  

MR-vergadering  
  

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

  

2. Notulen en actielijst vorige vergadering  
Notulen zijn goedgekeurd.  

  
3. GMR  

Beleidsplan MR is doorgestuurd via Christel Derkink. Zij stopt bij Konot en ook bij de GMR. Even in de 
gaten houden waar we onze info van de GMR vandaan gaan halen als Christel stopt.  
.  

  

4. Reacties vacature MR 
Er is 1 ouder die zich gemeld heeft en Kirsten neemt contact met haar op.  

  

5. Cursus MR leden 
Ouders van de MR gaan nadenken of ze hier naar toe gaan. Cobi en Kirsten hebben wel interesse.  

 
6. Opening MR met directie 

Brigit heet  Quinten welkom.  
  

7. Notulen (gedeelte waarbij directie aanwezig is) 
 Goedgekeurd 

 

8. Mededelingen directie 
Formatie: we hebben voor volgend schooljaar een nieuwe collega aangenomen; Laura Behrens 
Dorien en Marieke gaan vanaf 1 april  IB werk in Saasveld en Deurningen doen. De pilot die op 1 
februari gestart is, is goed verlopen.  
 

9. Centrale schoolbespreking. 
In de media wordt veel gesproken over het feit dat rekenen en taal minder scoort. Op onze school zien 
we dat niet. Hoe is dat op Konot-niveau?  
CSB ziet er verder goed uit.  
 
 



 

 

 
10. Werkverdelingsplan 

Het plan ziet er hetzelfde uit dan vorig schooljaar. Er zijn aankomend schooljaar ook weer dubbeldagen 
voor alle groepen. We draaien 8 groepen. Waarschijnlijk start er volgend schooljaar op het laatst een 
instroomgroep.  
 

11. Vakantierooster volgend schooljaar 
Schuiven we door naar de volgende vergadering 
 

12. Terugkoppeling programma techniek UT 
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. 
 

13. Covid 
Geen maatregelen meer en de ouders kunnen ook weer in de school. Dat is een fijne ontwikkeling.  

 
14. Rondvraag 

• Beach sportveld is aangelegd. Misschien ook leuk voor de school om hier gebruik van te 
maken.  

• Kunnen de toiletten van de kinderen ook minder vies ruiken? Quinten neemt dit punt mee voor 
de evaluatie met het schoonmaakbedrijf.  
 

 
15. Sluiting 

De vergadering wordt om 20.04 gesloten.   
 

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

Jasper  Terugkoppeling volgende 
vergadering 

Digit PO. Kan een fysieke bijeenkomst worden. Maar 1 iemand heeft 
gereageerd.  
Nogmaals een reminder naar ouders sturen. Of werkt een briefje 
beter? Titel aanpassen: meld je aan! 

Quinten in overleg 
met Judith 

Nieuwe datum plannen 

Ouderavond Leader In Me, oppakken wanneer dit weer mag .  Directie  Kan ingepland worden, wordt 
september 2022 
Overleg met werkgroep 

Er is een ouder die zich gemeld heeft voor de MR. Kirsten neemt even 
contact met haar op.  

Kirsten mei 2022 

Twentse liedjes zou Gerard gaan zingen met de kinderen. Even 
checken of hij hiermee begonnen is. Nogmaals checken 

Lisanne mei  2022 

Ouders moeten op tijd hun kind aanmelden omdat we anders een grote 
instroom krijgen. (was dit jaar het geval). Dit jaar opgelost door de 

Quinten Mei/jun 2022 



 

 

groepen te splitsen op een aantal ochtenden. Dit melden in de 
nieuwsbrief 

Engels bespreken met team. Wat doen we, kunnen de leerlingen beter 
Engels, tips voor leerlingen, hoe doen leerlingen het in het VO.  
Data van VO delen met MR  

Brigit/Lisanne/ 
Dorien 
Jasper 

juni 2022 

Vakantierooster volgend schooljaar Dir juni 2022 

   

Belijning wordt in de meivakantie gedaan. Quinten bedankt ook de 
sponsoren en regelt het ook financieel.  

Quinten mei 2022 

  
 


