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In het schooljaar 2020-2021 bestond de MR uit de volgende personen 

Ouder-geleding: 
Marieke Verheijden (voorzitter) 
Anja van Andel (vice-voorzitter) 
Tom Foolen 
Aloys Meinema 
 
 
 

Team-geleding: 
Sandra Laurenssen (secretaris) 
Esmée Eilander 
Marjo Luesken 
Petra Wormhoudt 

 
De MR heeft in verschillende samenstellingen vergaderd of deelgenomen aan de 
volgende bijeenkomsten tijdens het schooljaar 2020-2021 van 19.00 – ca. 21.00 uur 

Datum Bijeenkomst Wie 

10 september 2020 regulier overleg via Teams MR 

08 oktober 2020 regulier overleg via Teams MR 

12 november 2020 regulier overleg via Teams MR 

10 december 2020 regulier overleg via Teams MR 

4 februari 2021 regulier overleg via Teams MR 

11 maart 2021 regulier overleg via Teams MR 

22 april 2021 regulier overleg via Teams MR + leerlingenraad 

3 juni 2021 regulier overleg via Teams MR 

  
 

Nr. Besluitenlijst / Hoogtepunten Datum  

1 De schoolgids is aangepast. 10-09-2020 

2 We gaan meedoen met een project genaamd Punttrack in de 
bovenbouw. 

10-09-2020 

3 Er wordt een pilot gestart voor Day of Weeks school voor de groepen 
5.  

10-09-2020 

4 Het team heeft een nascholing over formatief evalueren gehad. 10-09-2020 

5 Aanvraag ingediend bij de ALV om de duurzaamheidsprojecten uit te 
breiden. 

10-09-2020 

6 Het jaarverslag MR 2019/2020 wordt goed gekeurd. 10-09-2020 

7 Het communicatieplan is geüpdatet en goedgekeurd. 10-09-2020 

8 De nieuwe manier van overblijven is gestart en wordt als prettig 
ervaren. 

08-10-2020 

9 De samenvatting van de enquête van Scholen met Succes wordt 
besproken. 

08-10-2020 

10 De evaluatie van het jaarplan 2019-2020 wordt besproken. 08-10-2020 

11 We mogen nieuw meubilair aanschaffen.  12-11-2020 

12 Tom gaat een brief opstellen om naar de gemeente te sturen om te 
pleiten voor een rotonde bij de Havikstraat en de Burgemeester 
Amersfoordtlaan. 

12-11-2020 



13 Het voorstel voor ander schrijfmateriaal is goedgekeurd. In het 
nieuwe schooljaar gaan we dit gebruiken. 

12-11-2020 

14 Er komt een extra kopieerapparaat op het hoofdgebouw. Ook is er 
een extra verrijdbaar digibord besteld. 

12-11-2020 

15 De Parro app wordt als communicatiemiddel door ouders als prettig 
ervaren. 

12-11-2020 

16 Begin van het jaar miste ouders uitleg over de jaargroep.  12-11-2020 

17 Complimenten en begrip namen de oudergeleding van de MR voor 
het thuiswerken tijdens de lockdown . 

 

04-02-2021 

18 De overgang naar Cloudwise is goed verlopen.  04-02-2021 

19 We mogen nieuw meubilair, een chromebookkar, 8 ipads en 8 
laptops aanschaffen in het kader van doordacht innoveren. 

04-02-2021 

20 Twee groepen worden de komende tijd begeleid door 
OnderwijsAdvies.  

11-03-2021 

21 We hebben een vignet aangevraagd voor natuur en sport/beweging 
in het kader van een gezonde school. We wachten op goedkeuring. 

11-03-2021 

22 Directeuren worden vanaf heden op een andere manier ingeschaald. 
Onze zorg hierover namens de MR is uitgesproken bij de GMR.  

11-03-2021 

23 Kidslab en Day a week school liggen op schema volgens het 
jaarplan. 

11-03-2021 

24 Proeflessen voor een nieuwe rekenmethode worden op dit moment 
gegeven. 

11-03-2021 

25 Een nieuw observatiesysteem bij de groepen 1-2 wordt op het 
moment uitgeprobeerd. 

11-03-2021 

26 Volgend schooljaar gaan we verder met formatief evalueren. 
Vanwege Corona hebben we dit niet kunnen afmaken. 

11-03-2021 

27 De kas en het kippenhok zijn uitgebreid. 11-03-2021 

28 De ARBO coördinator heeft een evaluatie ingevuld.  11-03-2021 

29 De leerlingenraad is aanwezig en delen hun ideeën. 22-04-2021 

30 Twee leden van de oudervereniging zijn aanwezig. Duurzaamheid, 
zomerfeest, begroting, programmeren, schoolreisje en schoolgeld 
worden besproken. 

22-04-2021 

31 Pilot Parro app wordt gestart. 22-04-2021 

32 De nieuwe rekenmethode pluspunt is uitgekozen. 22-04-2021 

33 Na de meivakantie komt er nieuw meubilair. 22-04-2021 

34 De eind cito groep 8 is voor het eerst digitaal gemaakt en afgerond. 22-04-201 

35 Nieuw MR lid voor de oudergeleding Ward Wijndelts en Juliëtte 
Schaar namens de personeelsgeleding zijn aanwezig. 

04-06-2021 

36 Er wordt kort verslag gedaan van het inspectiebezoek jl. 04-06-2021 

37 De mogelijkheden voor het besteden van het geld van het Nationaal 
Onderwijs Plan worden opgenoemd. 

04-06-2021 

38 De personeelsgeleding van de MR stemt in met de formatie. 04-06-2021 

38 De verloop van de inzet van OnderwijsAdvies van de begeleiding van 
twee groepen is besproken. 

04-06-2021 

39 Begin van het nieuwe schooljaar zal de MR met de directie een 
ambitiegesprek voeren over wat je van elkaar verwacht. 

04-06-2021 

40  De schoolgids wordt na de zomervakantie afgerond. 04-06-2021 

41 Marieke en Petra nemen afscheid. 04-06-2021 

 


