
 

 

Notulen MR 1 
Locatie:  De Biezen 

Datum:  11-10-2021 

Aanwezigen:  Frank, Guuske, Irene, Jessica 

Tijd:  19.30 uur 

Notulist: Suzanne 

 

I. Opening 

II. Notulen ter goedkeuring 

Geen opmerkingen. 

III. Notulen GMR 

Vraag over bovenschoolse beloningen. Dit is op de Biezen 

niet ter sprake geweest. Er is vanuit het CvB wel een beloning 

voor teamleiders en schoolleiders geweest vanwege de 

extra werkzaamheden tijdens de corona tijd.  

IV. Mail/post 

V. Agenda punten 

a) Jaarplan MR vaststellen 

- vakantierooster verplaatsen van MR 6 (juni) naar MR 5 

(mei).  

- verplaatsing van MR 2 van 29 november naar 22 

november.  

-tevredenheidspeiling schuift door naar MR 2 op 22 

november.  

b) Jaarplan De Biezen 

Er is niet veel in veranderd t.o.v. vorig jaar. Het plan 

leest erg prettig en is duidelijk.  

Opmerkingen:  

- De jaardoelen zijn erg ambitieus. De donkergekleurde 

doelen zijn het belangrijkste. Niet alle doelen zijn geheel 

nieuw, daar wordt al langere tijd aan gewerkt.   

- Mijn Kleutergroep in de onderbouw benoemen.  

- Bij de jaardoelen vermelden dat leeruniek voor groep 

3-8 is i.p.v. groep 1-8.  

 

 



 

c) Start schooljaar evaluatie 

De start van het schooljaar is goed geweest. Fijn dat 

alles nu weer live kan.  

d) Formatieplan 21-22 

Dit is een geüpdatete versie van vorig schooljaar: alle 

namen van de leerkrachten staan nu in het 

groepsschema.  

e) Tevredenheidspeiling 2021/Arbo 

De ouder- en leerlingpeiling is erg goed gescoord. Veel 

punten scoren bovengemiddeld. Normaal gesproken 

mogen ouders nog vrije opmerkingen maken over hoe 

ze aan een beoordeling komen Dit kon dit keer niet, er 

was alleen ruimte voor opmerkingen over corona.  

De personeelspeiling wordt verschoven naar MR 2 op 

22 november.  

f) Corona stand van zaken 

Er zijn nu veel minder maatregelen van kracht. Ouders 

zijn weer welkom in de school, maar niet meer allemaal 

tegelijk. Er wordt nog nagedacht over het halen en 

brengen bij de kleuters. Er wordt ook nagedacht over 

momenten waarbij ouders weer in de school kunnen 

komen.  

Er is op geen extra schoonmaakronde meer 

halverwege de schooldag.   

g) Schoolgids 

Deze is eind vorig schooljaar niet behandeld in de MR 

vanwege tijdgebrek.  

Opmerkingen:  

- meivakantie is van 25-4 tot 8-5.  

- leerkrachten bereikbaar na 14.15uur, ook via social 

schools pas na die tijd.  

Nadat de gemaakte opmerkingen zijn aangepast, 

wordt de definitieve versie bij de inspectie geüpload.   

VI. Overige mededelingen 

Wij zijn de allereerste stichting die met het nieuwe 

toezichtskader van de inspectie beoordeeld gaat worden. 

Het is nu een bestuurlijke inspectie. Zij gaan op 4 scholen een 

verificatie bezoek doen. De inspectie gaat in gesprek met 

het bestuur, in gesprek met schoolleiders en sluiten aan bij 

een leernetwerk.  

VII. Rondvraag 

Geen opmerkingen.  

VIII. Sluiting 

 


