
 

 

NOTULEN MR vergadering Dinsdag 2 november 2021 

 
• Locatie: Zeis 

• Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

• Notulist: Nick 

• Afwezig: Wappie Holten 

 

Onderwerp Tij

d 

Inhoud/Toelich

ting 

 notulen 

1 Opening 5     

2 Vaststellen 

Notulen 

5  Geen opmerkingen over de notulen 

3 Mededelingen 10 Ingezonden 

brief Bossche 

Groenen 

Jorg gaat de brief lezen en er eventueel 

op reageren. 

4 SOP 30 Kennismaking  

IB’ers en hun 

visie in relatie 

tot SOP 

Joyce en Patricia geven een toelichting 

op het nieuwe SOP, waar zijn zij mee 

bezig, en wat moet er nog gebeuren. 

     

5 Overgang 

nieuwe toets- en 

rapportagestruct

uur 

30 Bespreken 

voortgang  en 

tijdspad 

 

Opzet 

communicatie

-plan 

Kosten IEP vs CITO zijn door Jorg 

toegezonden. Prijsverschil is klein. IEP heeft 

al langer veel voordelen tov CITO (groep 

8), en wordt nu in alle groepen gebruikt. 

De eerste ervaringen zijn positief. Er zijn 

voldoende devices beschikbaar voor het 

afnemen van de toetsen. Er is geen beleid 

voor wat betreft het gebruik van online 

diensten, ouderlijk toezicht, content 

filtering e.d. 

Na aanleiding van de presentatie waren 

er veel vragen vanuit de MR. Jorg heeft 

een communicatieplan opgesteld. Doel is 

het overgaan van prestatiegericht naar 

ontwikkelingsgericht. 

Schooljaar 21/22 krijgen ouders zowel een 

papieren als een digitaal rapport. 

Ouders worden geïnformeerd en er is op 

23-11 een ouder informatie avond, met 

ruimte voor het stellen van vragen. 



 

 

6 Locatieplan 40 Opzet 

doornemen 

ter 

voorbereiding 

afspraak 9 

november 

9 November is een overleg gepland met 

besturen Signum en Kanteel. Locatieplan 

2021-2024. Verkenningsfase is dan 

afgerond, planfase wordt besproken. 
Zeis is te klein, op korte termijn moet alles 

naar de Meerwijkweg. 
Vanaf voorjaar 2022 communicatie naar 

ouders. 

8  corona 5 Stand van 

zaken 
 

9 Jaarverslag MR 

2021-2022 

5  Voor het einde van dit jaar dient 20/21 

gemaakt te zijn.  

10 Rondvraag/actiel

ijst 

5  NPO gelden worden zo snel mogelijk 

besteed aan extra aandacht voor de 

kinderen die het het hardste nodig 

hebben. Er wordt nu ook gekeken naar 

vervangen en aanvullen van materialen 

(planning Q1 2022). 
Is er iemand van de MR aanwezig bij de 

infoavond (voor eventuele vragen)? 
Eind schooljaar 21/22 update vanuit IB-ers 

(SOP)? 
Agendapunt lunch/netflix/pauze e.d. 
Agendapunt rapportage 

 Volgende 

vergadering 
 * Datum: 15-12 

* Locatie: 

MWW 

* Notulist:  

* Tijd: 20 uur – 

22 uur 

Agendapunten: 

• Foto maken (als MR “compleet is?) 

•  

 

 


