
   

MR vergadering   
09-02-2023   

Starttijd: 19:30 uur    

   
Voorzitter: Corine   
Notulist: Martine   

   

  

1. Opening en mededelingen  

2. Vaststellen agenda   

3. Notulen vorige vergadering(en)  
Goedgekeurd.  

  
Vergaderpunten:   

4. Kwaliteit en rol van MR – n.a.v. GMR-avond  
      Hoe kunnen we hier (praktisch) vorm aan geven?  
Het is gebruikelijk dat de MR een zelfstandige houding heeft t.o.v. de school. De 
directie hoeft niet overal bij aanwezig te zijn. We kiezen ervoor om vooraf als MR 
(zonder directie) te vergaderen en dat Paulien een halfuur later aansluit.  
 
In de nieuwsbrief de data van de MR-vergaderingen benoemen.  
Na de vergadering in de nieuwsbrief een korte samenvatting over welke punten 
er besproken zijn binnen de vergadering. Op deze manier verwachten wij dat er 
meer betrokkenheid is bij de onderwerpen die besproken worden binnen de MR.  
Corine zal deze korte samenvattingen naar Paulien sturen n.a.v. de notulen.  
 
Corine heeft een “model jaarplanning MR” (via ouderenonderwijs.nl) gevonden 
waarop een voorbeeld van een jaarplanning staat. Hierop zijn belangrijke 
onderwerpen te vinden die van belang zijn om door de MR te zijn 
besproken/goedgekeurd. Deze onderwerpen zijn vaak ook periode-afhankelijk.  
Hierop staan ook onderwerpen die de AC aangaan (bv. vrijwillige ouderbijdrage).  
We zullen de AC vragen om de volgende vergadering aan te sluiten (Corine zal 
Peter – voorzitter AC – hiervoor vragen).  
Dan kunnen we ook met elkaar kijken naar bepaalde gelden/bijdrages, of we 
elkaar daarin kunnen ondersteunen of helpen.  
Het voorbeeld van het “model jaarplanning MR” dat Corine heeft ingebracht ter 
inspiratie, staat ook digitaal in de MR-tegel van Teams.   
 
5. Taalbeleid nieuwkomers 
We bespreken het taalbeleid nieuwkomers. Deze keuren wij als MR goed.  

Wat gaan we concreet doen in welk schooljaar om de ouders van anderstalige kinderen te 

betrekken bij het onderwijs? 

 

2022-2023 Hanna N. als intermediair ouders – school (tolk)  
Nederlandse les in de school (vindt plaats op dinsdagavond, er is een 
mooie opkomst) 
Welkomstbord in de thuistaal van de kinderen (hiervoor moet nog 
een leerkracht aangesteld worden)  



2023-2024 Ouders als denktank 

 
6. Vlootschouw 
We nemen de vlootschouw 2022-2023 door en gaan hiermee akkoord.  

 
7. Borgingsdocument “Lezen met begrip”  
We bekijken het borgingsdocument “lezen met begrip” en keuren het goed.  

 

8. Schoolplan 
Een school plan is een plan van 4 jaar. Wat voor school wij zijn, wat voor kinderen 
hebben we en wat voor onderwijs wij geven.  
We moeten een nieuw schoolplan maken voor de komende 4 jaar.  
Dat vierjarenplan wordt verdeeld over 4 jaren (jaarplannen).  
De strategische doelen van de stichting moeten terug komen in het schoolplan 
van de Kring, wat wij weer beschrijven vanuit onze visie (de strategische doelen 
van AVES zijn te vinden op de website van de stichting). 
Paulien is bezig met het nieuwe schoolplan, het streven is ernaar dat de MR dit 
plan op de vergadering van 25 mei goed kan keuren.  

 
9. Beleidsstuk ICT 
Het beleidsstuk ICT hebben we doorgenomen met elkaar en goedgekeurd.  
 
10. Rondvraag   
Er is geen rondvraag.  
 
11. Sluiting  
  

Actielijst   

Wat?   Wie?   Datum / Check     
    

     

   

  
Vergaderdata 2022-2023:  
  
Donderdagavond 8 september  
Donderdagmiddag 29 september – verzet naar donderdagavond 13 oktober   
Donderdagavond 19 januari – verzet naar donderdagavond 9 februari  
Donderdagavond 23 maart  
Donderdagavond 25 mei  
Donderdagavond 29 juni  
 


