
 

 

Agenda MR vergadering 

Datum: 18 mei 2021 
Aanvang: 15.30u  
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: Binnen de GMR is het onderwerp ‘ Veiligheid op school’  aan bod gekomen. Per 
school wordt nu gepeild welke thema’s het meeste spelen. 
Hier wordt later op terug gekomen. 
-Er is ingestemd op het  bestuur formatieplan. 
OV: Voor nu helaas nog geen activiteiten op school waarbij de hulpouders mogen komen 
helpen.  
Leerlingenraad: Het idee is er om de leerlingenraad te betrekken bij het indelen van de 
nieuwe bibliotheek, zij organiseren dan de activiteit in de klas.  
Cito-uitslag: de uitslag komt dit jaar wat later binnen op de scholen.  
Flex-poolers: binnen de stichting zijn er 6 fulltime flexpoolers aangenomen. Zij kunnen 
ingezet worden voor vervangingen. Dat is ook al grotendeels aan de orde.  
Nationaal onderwijsprogramma: Vanuit de overheid ontvangen scholen extra geld om in te 
zetten. Er wordt nog een plan gemaakt over de besteding van dit bedrag.   

3. Landelijk coronaprotocol Basisonderwijs doornemen/ toetsing situatie Peppel 
Op de Peppel vinden we dat het tot nu toe goed gaat. Er is één keer een klas naar huis 
gestuurd. We blijven ons houden aan de maatregelen. Al het onderwijspersoneel heeft nu 
sneltesten ontvangen. Zij kunnen vrijwillig thuis testen afnemen.   
 
4. Formatieplan  
Het team van de Peppel bespreekt dit nog in de volgende vergadering. We zullen met 
elkaar moeten nadenken over eventuele wijzigingen in de groepsindeling. Hier volgt snel 
meer informatie over. Dit punt bespreken we binnen de MR verder via de mail zodra er 
meer bekend is.  
 
5. Rooster van aftreden; nieuwe kandidaten zich gemeld? 
Voor zowel de ouder- als de personeelsgeleding heeft niemand zich aangemeld. De MR-
leden zullen aankomend schooljaar dus hetzelfde blijven.  
 



6. Praktijk Verkeersexamen 
Vanuit de gemeente is er een brief verstuurd. Daarin werd uitgelegd dat het centraal 
praktijkexamen dit jaar niet door kan gaan. Er wordt nog bekeken of er toch een 
verkeersactiviteit met de kinderen van groep 8 gedaan kan worden.  
 
7. Sfeer groep 7, stand van zaken 
Voor de vakantie heeft de ouderavond plaatsgevonden, hier zijn de meeste ouders bij 
aanwezig geweest.  
Kees van Overveld heeft deze avond geleid. Ouders konden hun verhaal doen en het 
stappenplan gedrag is toegelicht.  
Aan het einde van dit schooljaar zal er een evaluatie komen over de laatste periode. 
 
8. Jaarplanning en jaarverslag 
Kim en Laura zullen het jaarverslag van de MR opstellen als de vergadering van 22 juni 
heeft plaatsgevonden.  
Annella maakt de jaarplanning voor het komende schooljaar. 
 
9. Vaststellen datum MR-vergadering   
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 22 juni vanaf 16:00u 
 
10. Rondvraag en afsluiting     

 


