
 

Wat: Verslag MR 

 
 

Wie:   MR 

Wanneer: 23 juni 2021, 19.30 uur. 

Waar: Bij Gerrit thuis 

 

Notulen MR 23 juni. Voor het eerst weer fysiek bij elkaar! (Bij Gerrit thuis omdat hij afscheid neemt 

van de MR) 

 

Afwezig: Peter 

 

Notulen 20 april: 

Er mag weer gekampeerd worden groep 8 gaat 1 nacht! 

Hiske: Afwezig. Albertha blijft voorlopig. We sturen Hiske een kaartje.( 2 Dagen na deze vergadering is 

Hiske toch nog heel plotseling overleden. Namens de MR heeft Doetie een kaart gestuurd) 

 

IEP-toets: 

Doen we sinds 2 jaar omdat deze beter aansluit bij onze populatie. Dit jaar telt het eindresultaat niet 

bij voor de beoordeling van de school. Score was: 75,2. Dit is onder ons gemiddelde wat we moeten 

halen. Positief is dat alle schooladviezen kloppen bij de scores. Je mag achteraf er lln uithalen (bijv. lln 

die korter dan 4 jaar in ons land zijn.) Als we dit doen dan scoren 79,6. En het landelijk gemiddelde 

ligt op 79,7. 

Wat doen we hier mee? Tekstje opnemen dat de beoordeling niet meetelt en dat alle kinderen scoren 

naar verwachting. Dat corona geen negatief effect heeft gehad op de ontwikkeling. 

 

Corona  up-date: 

• De cohortering wordt opgeheven. 

• Geen mondkapjes plicht meer.  

• Volwassenen moeten nog 1,5m afstand bewaren. (lk onderling) 

• Ouders weer in school ( doen we niet meer de laatste 2 weken) 

• Koffiekamer kan weer open. 

• Musical/kamp/schoolreisjes mag weer. 

Komend schooljaar in september de schoolreisjes. 

 

Referentielijnen: Schuiven we door. 

 

NPO voorstel: 

Waar kiezen we komend schooljaar voor. Het blijft incidenteel geld en dus niet structureel.  Personeel 

aanstellen is lastig op basis van incidentele middelen. Adenium is daarom erg voorzichtig. We nemen 

als school een risico door in te zetten op personeel die we dekken uit eigen kosten en hopelijk later 

uit NPO gelden kunnen halen.  

Uit de pitches is wat er nu ligt gekomen. Wordt positief ontvangen door team en MR. Wij gaan door 

en verdiepen ons in waar we al mee bezig waren. 

 

Formatie: 

Karel legt de keuzes uit. 

Uren rooster moet formeel goed gekeurd worden door MR.  Minimaal 940 uren naar school. Mr keurt 

dit goed zodat Karel dit kan opnemen in schoolgids. 

 



 

Samenstelling MR: 

Na 8 jaar MR stapt Gerrit uit de MR. Bij zijn afscheid krijgt hij als bedankje een boek. 

Nieuwe voorzitter van de MR wordt Hendrik v/d Laan 

Janco Slingerland komt erbij vanuit het team. 

 

Vergaderdata: Karel komt met een voorstel. 

 

 


