
 

 

 

Agenda MR vergadering 

Datum: 17 mei 2022 
Aanvang: 15.00u  
Locatie: klaslokaal groep  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: visie op Social media: we wisselen van gedachten over het 
zichtbaar maken van de school in de media. Binnen de stichting geldt de 
afspraak dat we niet deelnemen aan Social media platforms zoals 
Facebook of Instagram. Toch vinden wij als Peppel dat het mogelijk zou 
moeten zijn om binnen de juiste kaders en richtlijnen gebruik te kunnen 
maken van deze media. We willen als school deze platforms graag gaan 
gebruiken om onszelf zichtbaar te maken en te profileren.  
 
OV: de ouders zijn weer in de school om te helpen. Volgende week gaan 
we op schoolreis. Doordat de vrijwillige ouderbijdrage door een groot 
aantal ouders niet meer wordt betaald zullen we wellicht in de toekomst 
moeten bekijken of we dit soort uitstapjes nog kunnen maken.  
 
Leerlingenraad: We hebben gesproken over de onrust op het schoolplein 
na schooltijd. Het heeft onze aandacht.  
 

3. NPO gelden 
We hebben genoeg geld over om te verlengen dat we Marian van Ewijk 
volgend schooljaar kunnen aanhouden voor de CKV- en 
rekenbegeleiding. De leerkrachten vinden het heel waardevol om de 



lessen van CKV door te zetten.   
 

4. Formatieplan  
We bespreken de groepsverdeling voor het volgend schooljaar. De MR is 
positief te spreken over deze indeling.  Het team is nog aan het 
nadenken over de verdeling van de leerkrachten over de groepen.  
Een aantal weken voor het einde van het schooljaar delen we de 
definitieve indeling met de ouders.  
We nemen het werkdrukakkoord door.  
 

5. Quickscan 
De quickscan is ingevuld door alle leerkrachten waardoor de uitslag 
representatief is voor de school. We scoren op ieder onderdeel binnen 
de norm. Het punt ICT scoort wat lager. Dit komt ook door bewuste 
keuzes die de school maakt. Bijvoorbeeld door nog niet te kiezen voor de 
digitale verwerking van de vakken.  
 

6. Schoolgids 
Er zijn nog geen wijzingen op dit moment. We schuiven dit punt door 
naar de volgende vergadering.  
 

7. Jaarplanning en jaarverslag 
Kim en Laura maken voor de laatste vergadering het jaarverslag MR. 
Annella zorgt door de jaarplanning voor volgend schooljaar. 
De samenstelling van de MR voor volgend schooljaar blijft hetzelfde.  
Oudergeleding: Annella en Mary 
Personeelsgeleding: Laura en Kim 
 

8. Vaststellen datum MR-vergadering juni 
28 juni 15:15 
 

9. Rondvraag en afsluiting  
Wanneer is er sprake van een evaluatie van het continue rooster?  
Volgend schooljaar is er sprake van een evaluatiejaar.  

 

 
 


