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Datum:   21-09-2022, 19:30  
Locatie:   familieschool 
Aanwezig:   Karina, Kevin, Dolly, Maaike, Kaylee, Freek, Marian  
Gasten:    
    
Afwezig:    
Notulist:    
 

1. Opening 
Maaike heet iedereen welkom. 
Kort voorstel rondje voor een ouder die de vergadering bijwoont.  
  

 

2. Mededelingen 
a.  

 
 

3. Notulen en actiepuntenlijst 
a. De notulen worden vastgesteld. 

- Notulen van de vorige vergadering is goed gekeurd. 
 

b. De actiepuntenlijst wordt nagelopen en aangevuld. 
- Jaarverslag wordt nog samen gevormd.  

 
 

4. Mededelingen directie (Marian en Esther) 
a. Coronaplan 

Fase 1 en fase 2 alle leerlingen kunnen naar school. De basisadviezen gelden voor de 
gezondheid. 
Fase 3 contactbeperkende maatregelen.  
Fase 4 halve groepen naar school 
De overheid bepaalt in welke fase de scholen zitten.  
 
Vertegenwoordiger van elke bouw die meedenkt. 
Het plan is nog in ontwikkeling. Wordt wel alvast gedeeld in de MR.  
De Familieschool werkt hiervoor ook samen met andere scholen. 
Er gaat ter voorbereiding een bericht naar ouders met de verschillende fases en high-
lights.  
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b. Jaarplan 
Marian neemt ons mee in de schoolontwikkeling. 
School heeft verschillende ambities. 
Per ambitie is er een groep leerkrachten die werkt aan een ambitie en de rest van 
het team hierin meeneemt. 
 

c. Tevredenheidsonderzoek 
Er is een stukje ontevredenheid over de ontwikkeling op school. 
Ouders missen de verbinding met school. 
Het onderzoek is hard binnengekomen bij de collega’s.  
Het tevredenheidsonderzoek is door een klein percentage van de ouders ingevuld.  
 
Marian neemt ons mee in de blosse expeditie en het ontstaan hiervan.  
 
 

5. Verbinding met de ouders 
a. Voorstel een pol mbt wat ouders van de MR verwachten en wat er onder hen leeft. 

Wij vragen ons af of een pol een meer waarde heeft. 
 

b. Verzamelen vragen voor in een eventuele pol. Gezamenlijk. 
n.v.t.  

 
Ouders aan laten melden voor de mr vergadering zodat zij niet voor niets op school 
staan. 
 
 

6. Input MR-oudergeleding/ingekomen stukken 
a. GMR notulen 

Is de GMR openbaar? Maaike gaat dit navragen. 
 

 

7. WVTTK  
a. Activiteitenplan  

Er zijn een aantal aanpassingen. 
 
Inleiding staat nog 2021-2022  
 
2. samenstelling. 
Moet worden aangepast. Maximaal 8 met gelijke verdeling.  

 

6. verkiezingen 
Data moeten worden aangepast. 
De lijst met leden moet worden aangepast.  
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b. Foto 
16 november een MR-foto voor op de website.  
 

 
 

8. Sluiting 
Geen vragen.  
De ouder die is aangesloten wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.  
 

 

Volgende vergadering: 16 november. 
Notulist: Karina  
 
 
 

Actiepuntenlijst 
 

Datum Onderwerp Wie Status 

12-11-2021 Notulen op MR-website bijwer-
ken 

Maaike/Jeroen Doorlopend 

12-11-2021 GMR-vergadering en agenda in 
de gaten houden 

 Doorlopend 

12-11-2021 Aanpassen MR-activiteitenplan 
volgend schooljaar 

Maaike/Jeroen Doorlopend 

    

    

    

 
 
 
 
 
 


