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Agenda vergadering, dinsdag 8 juni 2021 

 
 
Opening en vaststellen agenda        20:00 
Marieke is sinds donderdag 3 juni weer aan het werk, welkom terug! 
 
Goedkeuren verslag vorige vergadering       20:05 
 
Schoolgids           20:10 
In de volgende vergaderingen (en tevens laatste van dit schooljaar) moet de MR de  
schoolgids goedkeuren. 
 
Schoolplan en jaarplanning         20:25 
Een conceptversie wordt gedeeld met de MR ter inzage. Welke toelichting kunnen we krijgen 
vanuit MT over het nieuwe schoolplan? MR geeft eventueel goedkeuring na overleg over de 
jaarplanning voor het schooljaar 2021-2022. 

 
Overgang van groep 2 naar groep 3       20:40 
Graag gaat de MR het gesprek aan over het proces van groepen samenstellen. Hoe gebeurt 
het nu? Welke voor- en nadelen zien wij hier en hoe kunnen ouders weer betrokken worden/  
welke rol spelen ouders nu of kunnen zij spelen?  
 
Internationale afdeling Reigerlaan: RISE en I-St@rt     21.00 
De deelraad voor de internationale afdeling van Reigerlaan is bijeengekomen. Er wordt kort 
verteld hoe dit is verlopen en wat de ontwikkelingen nu zijn. Zijn er door de uitbreiding van  
RISE extra aanmeldingen en hoe zit het met het huidige aannamebeleid?  

 
Corona           21:15 
De school krijgt een flink bedrag van de overheid om de achterstanden weg te werken die  
ontstaan zijn door de lockdowns. Hoe is de school van plan deze NPO gelden in te zetten? 
De MR denkt graag mee en geeft eventueel advies. 
 
Vragen en opmerkingen aan de directie       21:30 
Leden van de MR worden vaak door ouders aangesproken en weten daardoor wat er leeft onder 
de ouders. Tijdens dit agendapunt kunnen de MR leden deze veelal huishoudelijke zaken kort onder  
de aandacht brengen bij de directie. 

 
Mededelingen directie         21:40 
Zaken die nog niet aan bod zijn gekomen, maar die Teuntje graag nog kort wil delen met de MR . 

 
Ingekomen post en actielijst         21:45 
Bespreken van de voortgang van acties. Welke punten op de actielijst behoeven prioriteit,  
deadlines stellen en eventueel aanvullen.  

 

Rondvraag           21:50 
 
Einde vergadering          22:00 
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