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Agenda MR-vergadering 
 
Datum: maandag 21 juni 2021 
Tijdstip: 20:00 uur - 21:30 uur 
Locatie: Online 
Aanwezig: Willem-Jan, Jacqueline, Margot en Wilbert 
Directie: Caroline (vanaf 20:30) 

Opening  vergadering (10 minuten) 
• Vaststellen agenda: Voorzitter stelt de agenda vast.  

• Notulen 17 mei - goedgekeurd 

• Mededelingen: - NPO gelden zijn bekend. Zie punt 5 

• Ingekomen stukken  - geen 

• Notulen GMR   - n.v.t 

1. Overleg leerlingenraad, (10minuten)  
Staat gepland voor woensdag 30-6. Ter voorbereiding hierop dit punt geagendeerd.  
We zullen uitleggen wat de MR doet. En vragen de leerlingenraad  wat ze belangrijk 
vinden aan school en wat de doelen zijn. De verbinding tussen de leerlingenraad en MR 
is een nieuw initiatief en lijkt op voorhand waardevol. De MR zal een verslag schrijven 
(dit is reeds gedaan en op de website gepubliceerd). 

2. Schoolgids/schooltijden en studiedagen (15 minuten) (jaarplan) 

Conform jaarplan. Formatie (aantal, niet pers. invulling). 
Studiedagen vastgesteld voor schooljaar 2021/2022. 
In de schoolgids voor het stuk voor toptalent aangepast. Het nieuwe programma zal 
hierin worden opgenomen. 

3. Evaluatie 5 gelijke dagen model ( 10 minuten) (jaarplan)  
Het model draait een jaar en conform toezegging aan de ouders, is deze evaluatie 
geagendeerd. Het 5 gelijke dagen model heeft niet geleid tot veel klachten of uitstroom 
van leerlingen. Wel veel positieve reacties ontvangen.  
 
Tijdens de evaluatie hebben we ook besproken dat de ouders nog niet de school in 
mogen. Dit zorgt voor veel rust en structuur. Dit wordt door de leeraren als zeer prettig 
ervaren. Afhankelijk van de ontwikkeling van de corona maatregelen wordt gekeken naar 
wat er mogelijk is. Dit wordt verder uitgewerkt, bijvoorbeeld een aantal dagen waarop 
ouders de school in mogen. 
De school gaat om 8:15 op en school start om 8:25. Dit wordt nu als prettig ervaren 
omdat het veel verkeer tegelijk met de Bongerd voorkomt. Tevens voorkomt het veel 
mensen en bewegingen tegelijk rond de school. 

 

4. Klachten (5 minuten) 
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Geen. 

 
5. Rondvraag en actiepunten (5 minuten) 

Caroline informeert de MR over de NPO regeling en hoe dit ingezet gaat worden. Deze 
gelden zijn vanuit de overheid beschikbaar gesteld om achterstanden als gevolg van 
Corona op te lossen.  
De stichting heeft er voor gekozen om de NPO gelden duurzaam in te zetten. Duurzame 
inzet betekent niet in 1 keer, maar ook gericht op ontwikkeling van leerkrachten. De 
stichting heeft een programma manager aangesteld en er komt duidelijk beleid en een 
proces voor de inzet van de NPO gelden. Een keuze die de MR logisch vindt en 
onderschrijft.  
In het jaarplan – dat is uitgelijnd met het SOP – is de inzet en verdeling van de gelden 
opgenomen. De MR heeft vastgesteld dat dit aansluit met de verdeling zoals is opgezet 
vanuit de stichting.  

 
Actielijst 
 

Nummer Eigenaar Actiepunt Status 

14-9-07 Willem-Jan Afscheid Yvon   Uitgesteld 
(vanwege 
Corona) 

21-6-01 Willem-Jan Contact opnemen met Deltyk nieuw 

 
 
 

 
 
  
 


