
 

Notulen MR-Overleg 
 
Datum:     10 november  2022 
Tijd:        20.00 – 21.30 uur 
Aanwezig: Kim, Karin, Trinke, Lindsey,  
Gast: David 

 

Onderwerp: Specifiek: 
• Opening/ 

Mededelingen/ 
Ingekomen 
stukken 

• de voorzitter opent de vergadering.  
• de  

• Notulen 
22 sept 2022 

• David overlegt met Andreea Sueters aangaande hoe te omschrijven 
mbt AVG.  

• Nieuws vanuit 
de GMR? 

•  

• Punten 
teamleider 

• schooltijden; pauzes voor kinderen is te kort. Ook krap tijd voor stof te 
behandelen en spelen leren komt lastig van de grond. Wordt gedacht 
over toch ander rooster. Volgende vergadering weer op de agenda.   

• voorschool. David heeft de status zojuist op Parro geplaatst. Is vanuit 
meerder hoeken belangstelling voor nieuwe start, gesprekken worden 
gevoerd. Echter 1 dec zal  niet lukken. Wordt vervolgd! 

• IHP. huisvestingsplan wordt vanavond doorgesproken met de 
gemeente en de bestuurders van de scholen.  

• klassen MT en rooster ondersteuning alle klassen. Roosters zijn deels 
omgezet ivm te strak gepland. Groep 3 krijgt meer ondersteuning. 
Gaat behoorlijk ten koste van extra ondersteuning in 6,7 en 8.  

• traject EDI, training begin dit jaar gestart, wordt betaald vanuit NPO 
gelden. Kwaliteitsslag over hoe je overdraagt op kinderen. Ieder op 
eigen tempo hier mee bezig. Door de hectiek van de dag niet mogelijk 
gezamenlijk gelijk op te trekken. Sessies worden wel afgerond.  

• gebruik weektaken, dit jaar mee gestart. Streven was dit actief in te 
zetten dit jaar maar komt nog niet van de grond vanwege de hectiek 
van de dag. Een on-going proces.  

• implementatie nieuwe methode begrijpend en technisch lezen 
Atlantis. Was wennen in begin, bevalt goed. Uitdagende teksten en 
kinderen vinden het leuk.  

• onderzoek nieuwe methode rekenen en wiskunde didactiek, uitgesteld 
naar volgend jaar.  

• NPO gelden, nagedacht over hoe e.e.a. in te zetten. Is er nog in te 
zetten op extra ondersteuning zoals Marjan doet? Wordt 
aangehouden.  

• nieuw meubilair, bevalt goed.  
• schoonmaak, is een nieuw meisje, bevalt best goed.  

• PR 
 
 
 

• Logo/website, De website staat gereed voor ons, maar mag niet online 
omdat de lancering van het nieuwe logo op zich laat wachten. De MR 
kan zich hier niet meer in vinden vanwege commercieel belang en zal 
een email schrijven naar de bestuurder, (Michael van de AC zal dit op 



 
 
 
• Ouderavond, 

evaluatie 
• verkiezingen MR 

2023 

zich nemen) 
• pr groepje, status, prima. wachten op de website. Worden redelijk wat 

knuffels uitgedeeld aan nieuw-geborenen.  
• hoe beviel deze wijze? Prima.  
• jaarverslag, collega X etc aanpassen. actie Karin en David.  
• wie is wel/niet herkiesbaar 
• start maken, wie doet wat, in maart helder hebben wie stopt.  

  
• Rondvraag 
 

• Trinke noemt nog belang van factchecking op social media, om dat al 
tijdig mee te geven aan de kinderen.   

• Sluiting 
 

De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur.   
volgende vergaderdata: 16 jan, 8 maart, 11 mei en 3 juli 2023 
 

 

 


