
        
              ‘Met plezier naar de Pijler,  

want daar zit het wel SNOR’
 Agenda/Notulen MR  

Datum en tijd 

Dinsdag 10-05-2022,  
19.30 - 21.30 uur 

Plaats  

Online Voor wie Belangstellenden en:  
Oudergeleding: 
Renske Kooiman (voorzitter)  
Judith Kamp 
Personeelsgeleding: 
Tessa Stijns 
Rianne van Schijndel (secretaris) 
Genodigden: 
Anja de Jong (directeur) 

Agendapunten: Inhoud:

MR vergadering (doel → voorstellen bespreken, vragen voor te bereiden en meningen uit te wisselen)  

19.30 Opening

19.35 Notulen vorige keer Notulen zijn al vastgesteld 

19.40 Tiny Forest Stand van zaken   Er is voor de meivakantie contact opgenomen. 
Binnenkort wordt er weer contact opgenomen.

Overlegvergadering met bevoegd gezag (doel → antwoorden op vragen krijgen, informatie uitwisselen, adviezen bespreken) 
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20.00 - Poll tbv onderzoek 
tevredenheid ouders 

- Invulling ouderavond 19 
mei 2022 

- Concept jaargids 2022 – 
2023 

- Besteding werkdrukgeld 

- Rapportage 
veiligheidsbeleving 

- Rapportage quickscan. 

Zie bijlage. Bespreken uitkomsten en 
vervolg. 

Ter bespreking. 

Zie bijlage. Anja licht toe. 

Zie bijlage. Anja licht toe. 

Zie bijlage. Anja licht toe. 

Zie bijlage. Anja licht toe.

- Poll: respons is minder dan 9%. De resultaten 
zijn positief. De OMR heeft met de PMR de 
feedback van de ouders doorgenomen. De 
PMR en OMR geven de volgende 
aanbevelingen voor de school:  

1.Meer proactieve houding van leerkrachten over het 
informeren over de voortgang i.p.v. het reageren op 
vragen van ouders 

2.Meer afstemming binnen het team m.b.t. afspraken 
rondom oudercontact. 

- Invulling ouderavond: Start om 19:30 uur. De 
aanbevelingen (over de informatievoorziening 
vanuit school) worden in stellingen 
geformuleerd en met ouders besproken.  

- Concept jaargids 2022-2023:  
De PMR en OMR hebben aanbevelingen gedaan voor 
de schoolgids. Volgend schooljaar kan de school nog 
beter aandacht besteden (m.b.v. het nieuwe 
leerlingvolgsysteem IEP) aan de talenten van de 
leerlingen en hun individuele voortgang.  

In juni wordt er besloten of het bedrag van de vrijwillige 
ouderbijdrage zo blijft of aangepast moet worden.   

In juni neemt de MR (samen met de OR) een besluit 
over de ouderbijdrage voor het schoolkamp.  
Ook worden door de directrice de studiedagen voor 
volgend schooljaar in de volgende MR besproken. 

In juni wordt de tekst ‘Leerlingenondersteuning door 
externen onder schooltijd’ uit de schoolgids (op blz. 39) 
met de MR besproken, aangepast en vastgesteld. .  
Op 31 mei krijgt het bestuur bezoek van de inspectie. 
Wij zijn als school al een aantal jaar niet bezocht, het 
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21.20 Rondvraag en sluiting  De OMR heeft graag wat extra informatie/uitleg over 
wat de GMR inhoudt. Dit wordt samen met de 
directrice besproken. 


