
 

 

 

Verslag MR vergadering 

Datum: 22 juni 2021 
Aanvang: 16.00u  
Locatie: online via Teams 
Aanwezig: Kim Peters, Laura Tabak, Annella Groeneveld,  
Mary Bisschop, Cisca van der Pluijm 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Mededelingen GMR, OV, Leerlingenraad 
GMR: We bespreken de punten die in de komende vergadering van de 
GMR aan de orde gaan komen. Annella geeft aan dat bij de cursus de 
statuten van de GMR niet door alle deelnemers gevonden konden 
worden, behalve door de Peppel. We komen hierop terug tijdens de 
eerstvolgende GMR vergadering.  
OV: er vinden wisselingen plaats binnen de OV. Het 
penningmeesterschap wordt voortaan door de voorzitter op zich 
genomen. Een aantal mensen gaat de OV verlaten.  
De ‘laatste schooldag’ is op woensdag in de laatste schoolweek. Dit is 
ook de laatste dag van groep 8.  
Het schoolreisje vindt plaats in het voorjaar van het volgend schooljaar.  
 

3. Landelijk coronaprotocol Basisonderwijs doornemen/ toetsing situatie 
Peppel  
Vanaf volgende week hoeven we ons niet meer aan de cohorten te 
houden. Daarom gaan we bijvoorbeeld met de hele school naar de 
musical van groep 8 kijken.  
We mogen weer vergaderingen houden met het team bij elkaar. Dit wel 
op anderhalve meter afstand.  
In de Peptalk gaan we en stukje zetten over de oudergesprekken. Dit 
gaat vooral plaatsvinden via teams.  



Voor het schoolkamp van groep 8 zijn speciale afspraken gemaakt om 
het zo goed mogelijk volgens de richtlijnen van het RIVM te laten 
verlopen.  
 

4. Jaarplan - Jaarverslag 2020-2021  
Jaarplan: Annella stelt een vraag over het leesonderwijs. Ze ziet veelal 
dalende cijfers. Cisca legt uit hoe dit komt. 
Het jaarverslag wordt morgen door Kim en Laura gemaakt.  
 

5. Schoolgids 
We hebben de conceptversie besproken. We bespreken een aantal 
punten die nog aangepast kunnen worden.  
 

6. Schoolplan 
Dit punt op de agenda behoort eigenlijk jaarplan te heten. Een keer per 
vier jaar is het een schoolplan. Dat wordt onderverdeeld in vier 
jaarplannen.  

Het jaarplan krijgt een ander soort invulling door het NPO plan. We 
nemen dit NPO plan samen door. In basis gebruiken we de NPO gelden 
om ons jaarplan en de kwaliteit van ons onderwijs steviger weg te zetten. 
We hebben gekozen voor een inzet die we langer dan het komend 
schooljaar kunnen gebruiken.  

7. Vaststellen datum MR-vergadering September  
5 oktober 15:30u  
 

8. Rondvraag en afsluiting  
Er heeft gisteren een LIO student gesolliciteerd. Ze komt aan het einde 
van de week op gesprek. Ze wordt eventueel ingezet in groep 1/2. 
 
Zwemlessen groep 6: is het een gemiste kans dat er voor de twee 
leerlingen die geen diploma hebben geen aanbod is in het zwembad? Er 
leken voldoende sportcoaches aanwezig te zijn.  
 

 


