
 

 

  
  
Notulen MR-overleg 10 februari 2022 
  

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 8) 
  
  

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  

GMR heeft laatste tijd geen vergaderingen gehad. De eerste vergaring is 10 maart a.s. en dan volgt er 
een terugkoppeling.  

  

4. Rooster van aftreden/verkiezingen 
Brigit heeft alle data helder wat betreft aftreden en verkiezingen. Ivo schrijft een stukje dat we een nieuw 
lid zoeken. Ivo is wel bereid om nog 1 jaar door te gaan.  

  

5. Begroting MR 2022 
Wordt digitaal gestuurd naar alle leden. Leden geven hiervoor dan digitaal goedkeuring of eventuele op- 
en of aanmerkingen.  

 
6. Financieel verslag 2021 

Wordt digitaal gestuurd naar alle leden. Leden geven hiervoor dan digitaal goedkeuring of eventuele op- 
en of aanmerkingen.  
 

7. Speerpunten MR 

• Info-avond mediawijsheid 

• Info-avond Leader In Me 
  

8. Opening MR met directie 
Ivo heet Jasper en Quinten welkom.  

  
9. Notulen (gedeelte waarbij directie aanwezig is) 

 Goedgekeurd 
 

 



 

 

10. Mededelingen directie 
Marieke en Dorien gaan tijdelijk de IB werkzaamheden in Saasveld doen. Daarom hebben zij geen 
lesgevende taken meer in Deurningen, behalve de Webklas.  
Aafje en Karen Tenhage zijn zwanger. Hiervoor hebben we invallers nodig. Vanwege Covid (huidige 
protocol) mogen ze vanaf 28 weken niet meer lesgeven. Hier wordt door de directie zorgvuldig naar 
gekeken.  
 

11. Centrale schoolbespreking. 
Dit punt schuiven we door omdat vanwege quarantaine bij veel leerlingen de toetsen nog niet allemaal 
zijn afgenomen. Hierdoor is de centrale schoolbespreking nog niet compleet.  

 
12. Digit PO 

Leerkrachten en leerlingen zijn positief. Wanneer we er langer meewerken zal dit steeds beter zichtbaar 
worden bij de leerlingen.  
 

13. Onderzoekje informatiestroom 
De informatiestroom is door de directie bekeken en verloopt prima.  
 

14. Verbouwing 
In de meivakantie wordt er gestart met de verbouwing (keuken, muren, kantoor)  
In de zomervakantie worden de vloeren in de hal en gangen gedaan.  
Er komt ook overal een nieuwe inrichting. 
Er komt veel opbergruimte. 
BSO koopt voor henzelf kasten. 
BSO gaat tijdens de verbouwing in de speelzaal zitten.  
 

15. Covid 
Er zijn wel steeds leerlingen afwezig vanwege Covid maar nu de quarantaine regels versoepeld zijn 
kunnen er gelukkig wel veel leerlingen naar school. Leerkrachten proberen afwezigheid van collega’s op 
te vangen. Ouders hebben ook begrip voor de situatie. Na de persconferentie van aankomende dinsdag 
zal de school de veranderingen weer communiceren.  

 
16. Rondvraag 

Komt er nog belijning op de speelplaats? Dit punt wordt meegenomen door Quinten. 
Schoolfoto’s, kan het anders? Er is een nieuw voorstel gestuurd door Kirsten naar Quinten. 
Hoe is de school betrokken bij de verbouwing van de sporthal? Remco Kerkhof Jonkman(sporthal) heeft 
wel contact met Quinten.  
Oude handbalveld wordt anders ingericht (beachveld of kunstgrasveld. Heeft dorpsbelang contact met 
de school gehad? Er is geen contact geweest. Quinten gaat contact opnemen met dorpsbelang.  
 

 
17. Sluiting 

De vergadering wordt om 20.35 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. Kan een fysieke bijeenkomst worden. 

Quinten in overleg 
met Judith 

Voorjaar 2022 

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

Zoeken van nieuwe MR lid. Ivo is nog bereid om nog 1 schooljaar door 
te gaan. Ivo schrijft hiervoor een stukje.  

Ivo maart 2022 

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

Lisanne februari 2022 

Geschiedenis: het verhaal van Nederland. Leuk filmmateriaal voor 
geschiedenis bovenbouw. Even checken of bovenbouw hiervan weet 
heeft.  

Brigit februari 2022 

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 

maart 2022 

Belijning speelplaats Quinten  2022 

Contact opnemen met dorpsbelang wat betreft herinrichten oude 
handbalveld.  

Quinten februari maart 2022 

  
 


