
 

 

 

Agenda MR vergadering 

Datum: 11 januari 2022 
Aanvang: 15.15u  
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: De meerjarenbegroting is met een positief advies aangenomen.  Wel 
is de zorg uitgesproken over het begrotingstekort voor de komende jaren 
en het aannamebeleid wat daarbij hoort.  
Er is een vacature voor de nieuwe bestuurder van stichting Uniek uitgezet, 
de sollicitatieprocedure is opgestart.  
OV: Ouders hebben de kerstbrunch goed georganiseerd.  
LEERLINGENRAAD:  De leerlingen zijn bezig met het organiseren van de 
opening van de nieuwe pingpongtafel, wanneer deze is geplaatst.  
 

3. Landelijk coronaprotocol Basisonderwijs doornemen/ toetsing situatie 
Peppel  
Wanneer leerkrachten afwezig zijn dan is het tot nu goed opgelost met 
invallers of intern.  
Het protocol is bijna hetzelfde gebleven, de belangrijkste afspraken zijn 
nogmaals naar ouders gecommuniceerd. 
 
 

4. Document “schorsen en verwijderen”, ingebracht via GMR 
Vanuit de GMR hebben we een document toegestuurd gekregen en deze 
hebben we met elkaar besproken. In dit document staat beschreven hoe 
we omgaan met ouders die het onderwijsproces verstoren.  
Er zijn geen aanvullende opmerkingen vanuit de MR op dit document.  
 



5. Voortgangs-/rapportgesprekken eind feb. Invulling online/fysiek? 
We hopen dat de gesprekken fysiek mogen plaatsvinden maar hier kunnen 
we nog niets over zeggen. Wanneer het nodig is voeren we de gesprekken 
digitaal. We nemen de beslissing op een later moment.  
 

6. Voorbereidingen financieel jaarplan 
De begroting hebben we vandaag ontvangen, we hebben deze kort 
besproken. Overige vragen kunnen we naar Cisca toesturen en bespreken 
deze nogmaals tijdens de volgende vergadering.  
 

7. School-ondersteuningsprofiel 
Iedere 3 jaar moet dit profiel worden aangepast waar nodig.  
De aangepaste versie van de Peppel is inmiddels klaar, deze wordt op de 
website geplaatst en op ‘ scholen op de kaart’.  
 
 

8. Vaststellen datum MR-vergadering 
De volgende vergadering staat gepland op maandag 21 maart.  
 

9. Rondvraag en afsluiting  
 

 

 
 


