
 

 

 

Agenda MR vergadering 

Datum: 21 maart 2022 
Aanvang: 15.15u  
Locatie: klaslokaal groep 4, De Peppel 
Aanwezig: Kim Peters, Laura Tabak 
Annella Groeneveld, Mary Bisschop, Cisca van der Pluijm 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Mededelingen GMR, OV, Leerlingenraad 
GMR 
-Er is een nieuwe bestuurder aangesteld, Pepien Timmermans.  Zij zal per 1 juni 
deze functie gaan vervullen. Zij wordt dan door Peter Hendrix tot het einde van 
het schooljaar ‘ingewerkt.’ Per 1 oktober gaat dhr. Hendrix met pensioen. 
-Binnen de GMR zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Annella kent 
misschien iemand binnen haar netwerk. Ze gaat deze persoon benaderen.  
OV 
De OV is begonnen met het organiseren van activiteiten nu het weer kan. 
Zo zijn ze nu bijvoorbeeld druk bezig met het organiseren van het schoolreisje. 
Leerlingenraad 
Vorige week hebben zij weer een vergadering gehad. Ze zijn druk bezig geweest 
met de flessenactie voor Oekraïne.  

3. Vakantierooster 
Het vakantierooster komt binnenkort op de website.  
 

4. Schoolgids 
Binnen het MT wordt de schoolgids weer bekeken, er vinden weinig 
wijzigingen in plaats voor het komende schooljaar.  
 

5. Rooster van aftreden 
Annella is komend schooljaar herkiesbaar vanuit de oudergeleding en 



Laura is herkiesbaar vanuit de PMR. Laura en Kim plaatsen een oproep in 
de Peptalk voor een eventuele nieuwe kandidaat vanuit de ouders. Ook 
in het team wordt navraag gedaan over een eventuele opvolging.  
 

6. NPO-gelden 
Binnen het team wordt een plan gemaakt voor de begroting van de NPO-
gelden voor komend schooljaar. We krijgen nu langer de tijd om de 
gelden in te zetten. We kunnen dit over vier jaar verdelen. Op 15 april 
bespreken we binnen het team de plannen. Wat willen we voortzetten 
en wat kunnen we nog meer inzetten?  
 

7. Vaststellen datum MR-vergadering 
 De volgende MR-vergadering staat gepland op dinsdag 17 mei om 
15:15u. 
 

8. Rondvraag en afsluiting  
-Wanneer er binnen Dussen Oekraïense vluchtelingen komen dan zijn zij 
welkom bij ons op school. Cisca heeft hierover contact met het 
Samenwerkingsverband en met de gemeente.  
 
- Personeelstevredenheidonderzoek 
Het onderzoek is onder het team uitgezet. Door omstandigheden is het 
door een beperkt aantal leerkrachten ingevuld dus het resultaat is niet 
geheel valide. Het onderzoek is besproken met alle teamleden. 
 
-De gezonde school 
Volgend schooljaar doen we mee aan de Gezonde school en dan met 
name het stukje Gezonde relaties en seksualiteit en Jong leren eten. De 
school ontvangt een subsidie om deel te nemen aan deze projecten. 
We zullen dit beschrijven in het jaarplan.  
 
-Ventilatiesystemen op school 
We ontvangen CO2-meters vanuit de overheid. 
 
 
 
 

 

 



 


