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Verslag MR vergadering donderdag 16 september 2021 
 
Evaluatie start schooljaar 
We hebben kort besproken hoe de start van het schooljaar is verlopen voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Er 
lijken zich gelukkig geen grote problemen te hebben voorgedaan. De school is nog zoekende om te kijken hoe 
ouders weer welkom geheten kunnen worden in de school. De ouder-geleding heeft aangegeven graag naast of in 
plaats van kennismakingsgesprekken een meer open info-avond te houden om ouders ook weer bij elkaar te 
brengen, zoals eerder (ten tijde van de verhuizing naar Humperdinklaan en terug) met veel enthousiasme werd 
ontvangen. 
 
Schoolplan & NPO gelden 
Eerder is besloten het afronden van het schoolplan te laten liggen tot de terugkomst van Teuntje. Maar nu het nog 
steeds onduidelijk is of en wanneer Teuntje terugkomt, gaan Sjanny en Rick dit oppakken zodra Sjanny vanaf 1 oktober 
volledig voor onze school werkt. Zowel Sjanny als Rick zijn goed bekend met de visie van Teuntje.  
Voor de NPO gelden geldt hetzelfde, maar daarvoor is het doel om eind september een beslissing te maken, met 
als speciale aandachtspunten de groepen 3 (i.v.m. met drie groepen) en kijken hoe de groepen 7 en 8 hiervan 
gaan profiteren omdat hun achterstanden effect kunnen hebben op het schooladvies. 
 
Belangrijkste overig nieuws 

- Patrick zal aan het eind van zijn termijn (Januari) stoppen met de MR, dus we moeten op zoek naar een 
vervanger. Iedereen die interesse heeft of meer wil weten kan contact met de MR opnemen. Er zal ook 
t.z.t. ook informatie met ouders gedeeld worden. 

- Om te voorkomen dat er te veel wordt begonnen en niet genoeg afgemaakt, wil de MR keuzes maken 
welke onderwerpen ze dit jaar echt op de agenda willen hebben, en welke (helaas?) voorlopig zullen 
worden geparkeerd. Hierbij wordt natuurlijk ook geluisterd naar ideeën van andere ouders. 

 
 
De volgende MR-vergadering is dinsdag 19 Oktober. 
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