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Agenda vergadering, donderdag 21 januari 2021 
 
 
Opening en vaststellen agenda        20:00 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering       20:05 
 
Welkom nieuwste lid van de MR: Roel van der Loo     20:10 

 
Lockdown 2.0          20:15 
Hoe wordt de tweede lockdown ervaren door ouders. Wat gaat beter en ervaren we positief.  
Waar kunnen we nog in verbeteren en zijn er nog tips? 

 

Rapport 1 en rapportgesprekken        20:35 
In de jaarplanning staat dat op dinsdag 2 februari rapport 1 mee naar huis gaat. De inhoud van  
het rapport wordt besproken. De rapportgesprekken staan gepland op donderdag 4 en dinsdag  
9 februari.  

     
Toetsweek / schooladvies         20:55 
De toetsweek stond gepland voor week 3 en week 4. Deze zullen nu vervallen i.v.m. het  
thuisonderwijs. We bespreken wat de MR wenselijk lijkt m.b.t. het inhalen van deze BOOM  
toetsen en welke waarde we aan deze toetsen hangen/wat gaat de school doen met deze  
resultaten. Woensdag 20 januari gaat Salto met VO in overleg over de verloop van toetsing en  
eventueel uitstel van de normale cyclus  (i.v.m. PO naar VO).  

 

Schoolplan 2021 – 2025         21:15 
In maart 2021 moet het schoolplan af. Is maart waar we aan willen vasthouden of gaan we voor  
uitstel vanwege de huidige situatie (wisseling directeur, corona, er is nog een schoolplan etc.).  
MR geeft advies. 
 

Begroting / besteding oudergelden        21:25 
Toelichting over de totstandkoming van de begroting, ouderbijdrage en de besteding van de  
oudergelden. 

 
Vragen en opmerkingen aan de directie       21:35 
Leden van de MR worden vaak door ouders aangesproken en weten daardoor wat er leeft onder 
de ouders. Tijdens dit agendapunt kunnen de MR leden deze veelal huishoudelijke zaken kort onder  
de aandacht brengen bij de directie. 

 
Mededelingen directie         21:40 
Zaken die nog niet aan bod zijn gekomen, maar die Teuntje graag nog kort wil delen met de MR . 

 
Ingekomen post en actielijst         21:45 
Bespreken van de voortgang van acties. Welke punten op de actielijst behoeven prioriteit,  
deadlines stellen en eventueel aanvullen.  

 

Rondvraag           21:47 
 
Afscheid van Erwin Jansen         21:50 
 
Einde vergadering          22:00 
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