
Notulen MR-vergadering 
23 juni 2021 15:30 uur 

 
Aanwezig: Dwight, Marianela, Kitty, Kim en Bart 

 

Opening 
Bart opent de vergadering. 

 
Notulen van de volgende vergadering 
De notulen zijn al goedgekeurd en gepubliceerd via de Krook.  
 

Huishoudelijke mededelingen 
Geen 
 

Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 
 

Actielijst 
Onderzoek naar Facebook-pagina: Marianela en Kim pakken dit verder op, zodat na de vakantie de 
Facebook-pagina in gebruik genomen kan worden.  
 
Overleg met GO! Kinderopvang: Dwight heeft met Diana afgestemd dat de peuters om 12.00 
opgehaald kunnen worden als ouders dat willen zodat de schooltijden meer op elkaar aansluiten.  
 
Jaarkalender MR 2021/2022: Jaarkalender is akkoord. De agenda zal elke vergadering aangevuld 
worden met actuele punten. Verkeersveiligheid blijft een speerpunt.  
 

Stand van zaken: 
Zorg over de achterstanden: vorige vergadering is uitvoerig stilgestaan bij de zorg om de 
achterstanden. Er komen gelden beschikbaar. Dwight is bezig met een plan om deze gelden goed te 
besteden. AlmeerTaal en BureauJade werken al samen met school. Er wordt goed gekeken waar en 
op welke manier er hulp nodig is.  
Ook wordt er ingezet op het professionaliseren van de leerkrachten. Een goede leerkracht voor de 
klas is een van de meest effectieve manieren om een leerachterstand weg te werken.  
De school gaat door met de video interactieve begeleiding.  
Dwight en Mirjam (ib) krijgen een training (de viersleutels) van Theo Wildeboer.  
Deze training is er op gericht om te leren in gesprek te gaan met de leerkracht over het geven van 
een effectieve les.  
 

Leerlingaantal 
Aankomend schooljaar verwacht de school te starten met 152 leerlingen.  
 

Formatie 2021/2022 
De concept formatie is besproken. De ouders zullen in de laatste week voor de zomervakantie 
worden ingelicht over de formatie.  
 

Rondvraag:  
 

Volgende vergadering: woensdag 13 september 
 



 
 

 Actielijst  

Wat Wie  Wanneer 

Facebook-pagina  Marianela en Kim Start volgend schooljaar 

Jaarverslag 2020/2021 Kim 31 augustus 

Agenda volgende vergadering Kim 31 augustus 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 


