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1.         

2.        Vooroverleg 
- Wordt niet genotuleerd 

3.        Opening en vaststelling van de agenda 

4.        Vaststelling notulen 
Toegevoegd: 
Ouderbijdrage kamp groep 7 en 8 in de toekomst.  Besluit is, het blijft 
gesplitst.  
 
Actielijst en besluitenlijst doornemen 

Actielijst:  
- Ontruimingsoefening: verplaatsen naar juni 
- GMR notulen: nog niet ontvangen 
- DIA toets: verplaatsen naar september 
- Vrijwillige ouderbijdrage: Is ontvangen bij ouders 

Besluitenlijst: 
- PMR heeft ingestemd dat per 1 augustus de functie 

bouwcoördinator vervalt en er een nieuw directie lid (adjunct) 
wordt aangesteld. De interne sollicitaties hebben reeds 
plaatsgevonden en de nieuwe adjunct is bij iedereen bekend.  

5.        Post 
- Zichtbaarheid van de MR is belangrijk.  

Afgelopen jaar niet gelukt om de notulen op de website plaatsen 
en de agenda vooraf naar het team te sturen.   

6.        Kamp groep 8 
- Akkoord vanuit MR 



7.         Corona – inzet NPO gelden 
700 euro per leerling per jaar, voor een periode van 2 jaar. Er volgt pas 
een definitief besluit vanuit de regering in juni. 
Schoolplan 2021- 2022, nieuw stuk voor suggesties over de inzet van deze 
extra bedragen. 

- Vanuit de onderbouw vraag naar een onderwijs assistent  
- Plusklas indien mogelijk voor meerdere groepen, niet alleen vanaf 

groep 5 

8.         Jaarplan 2021-2022 definitief 
akkoord 

9.        Vakanties/studiedagen 2021-2022 definitief 
Uit de enquête blijkt dat de meeste teamleden voorkeur hebben voor 2 
weken meivakantie. 
Besluit: schooljaar 2021/2022 worden er 2 weken meivakantie ingepland. 
 
Enquête jaarlijks terug laten komen. 

10.    SOP (Schoolondersteuningsplan) 
- Laatste inspectie in 2016 - Bestuur is verantwoordelijk voor het 

onderwijs. 
- Dyscalculie protocol staat erin en wordt sinds dit jaar uitgevoerd. 
- Respectteam: door omstandigheden Corona afgelopen schooljaar 

niet uitgevoerd. 
 
De MR is akkoord met het SOP 

11. Schoolgids concept 
Volgende vergadering instemmen 

- Blz. 23: voor- en naschoolse opvang moet verplicht door school 
georganiseerd worden. Gebeurd door Impuls. 

Voorschoolse alleen door Impuls 
Naschoolse door meerdere instellingen 

- Vakantie rooster wordt aangepast n.a.v. de enquête 
- Blz. 18: beeldmateriaal – de laatste zin mag eruit.  ‘Met de 

leerkracht kan dan gekeken en nagedacht worden over de manier 
waarop het onderwijs is georganiseerd, wat is het spel- en 
leerstofaanbod, voor welke kinderen is dat en wat doen de 
kinderen zelfstandig, met elkaar en met de leerkracht?’ 

- Punt 4.1 verschilt met informatie op de website. Stuk over MR en 
OR overnemen van de website in de schoolgids. 

- Blz. 16: Uitleg uit mail van administratie toevoegen over 
ouderbijdrage. 

12. Rapportage nascholing 
- Kleine cursussen zijn niet doorgegaan vanwege Corona of online 

uitgevoerd 
- Grote studies konden online doorgaan 
- BHV is digitaal uitgevoerd 
- Studiedagen zijn online doorgegaan  

13. Speerpunten 2020-2021 



OGO 
Aangekomen in de laatste fase. 
Bezig met het vormgeven van de ontwikkelkaarten-> 5-tal documenten 
maken die volgend jaar aan het team worden voorgelegd 
Er wordt een theoretisch document gemaakt. 
Tijdens de studiedag met het team gekeken wat er allemaal al gedaan 
wordt m.b.t. OGO onderwijs 
Rekenen 
Er is een kwaliteitskaart opgesteld. Deze wordt tijdens de 
clustervergaderingen in het team besproken.  Hier kunnen ook de nieuwe 
leerkrachten zien hoe de Mijlpaal rekenonderwijs geeft. 
Did. Handelen 
Er komt een enquête aan waarin de begeleidingsbehoefte van het team 
wordt ingeschat. Dit wordt doorgespeel aan de directie. 
Er wordt ingezet op collegiale klassen consultatie, hoe wordt het MIM 
ingezet?  
Het leerteam gaat verder als leerteam differentiatie.  
Coop. Werkvormen 
Geen informatie 

14.    Praatpaaltje 

- Oproep aan ouders om mee te denken over het afval op het 
schoolplein. 

15. Personeel informatief  
- Wordt niet genotuleerd 

16. Rondvraag  
- Afval schoolplein: de gemeente is niet verantwoordelijk, school is 

verantwoordelijk. Het schoolplein moet openbaar blijven.  
Er kan voor gekozen worden om geld vrij te maken voor extra 
schoonmaak.  
Terug laten komen in het praatpaaltje 
Nieuwe afvalknijpers regelen 

- Vergadering van juni verplaatsen i.v.m. voetbal. -> datumprikker 
aanmaken. 

- Datumprikker voor afsluitende borrel. 
- Opnieuw aanvraag voor schoolplein ingediend. In september meer 

informatie 
 

17.  Sluiting vergadering 

 
 
 


