
DE DORPSSCHOOL 
MR-AGENDA 
08-11-2021 

B = bijlage, S = 
bespreken,  
K= ter kennisgeving,  
BE= Besluitvorming  
I = instemmen, A = 
advies 

MR-VERSLAG 
vastgesteld: 

tijd onderwerp door  Actie door / afspraken / vaststelling 

19.30 Notulen 13-09-2021 VZ S Geen bijzonderheden 

 Notulen op de website + 
nieuwe jaarkalender op de 
website 

VZ S Karin zet de notulen op de website.  

De notulen van 13-9 en de jaarkalender 
kunnen op de site. 

19.35 Kennismaking OR VZ S Kariene heeft met Joanne (OR) gesproken 
en de OR is welkom tijdens de volgende 
vergadering op 16 december van 19.30 uur 
tot 20.00 uur. 

Kariene nodigt de or uit en we zetten het 
ouderpanel op de agenda. 

19.40 Terugblik 4-11   Dit bespreken we tijdens de volgende 
vergadering op 16 december. 

19.45 Mailadressen VZ S Melvin heeft emailadressen aangemaakt 
voor de oudergeleding van de MR, Lilian 
kan inloggen en helpt Kariene en 
Frederieke. 

19.50 Schoolplan 2021 - 2023 Directie B-S Frank neemt de opmerkingen mee in het 
schoolplan. 

20.10 Investeringsplan Directie B-S Frank heeft dit uitgelegd. 

20.30 Concept begroting Directie B-S Karin ontvangt van Ronald een uitsplitsing 
van het geld dat staat bij de MR. Ze komt 
hier in de MR op terug. 

20.40 Verkiezing oudergeleiding VZ S Regelement bekijken, Kariene zoekt dit uit. 

20.50 Plannen afsluiten van het 
jaar 

VZ S 30 juni of 7 juli. 

20.55 Scholen op de kaart: welke 
onderwerpen op de MR-
agenda en wanneer 
agenderen? 

VZ S Informatie over kind krijgt een 5.9. Dit 
bespreken we op16 december met de OR 
bij het punt ouderpanel. 

21.05 GMR verslag VZ B-S Hoe gaat de GMR het contact met de MR 
versterken? We hebben een uitnodiging 
gekregen voor een training. 
Kariene mailt Jos om te vragen waar de MR 
training over gaat. 

21.15 - Info GMR (notulen) 
- Info Leerkrachten /Team  
- Info4@all  
- Rondvraag  

VZ S Frederieke vraagt zich af wat de afspraken 
zijn over cijfers op het rapport.  
We praten over werken en leerlijnen 
onderwijs anders organiseren. Sebnem wil 
tijdens een volgende vergadering de 
afspraken die er nu in de bovenbouw zijn 
toelichten. 

 

 

 


