
Jaarverslag MR 2021 – 2022 
 

Vergadering 21-09-2021 

- De MR blijft dit schooljaar in dezelfde samenstelling als vorig jaar: 

Bart Kroon Notulist Oudergeleding 

Ron van den Goor  Oudergeleding 

Femke Wenting  Personeelsgeleding 

Stans Jetten Voorzitter Personeelsgeleding 

- Het nieuwe gebouw wordt door ouders goed ontvangen. Ze vinden het over het algemeen 

mooi en rustig. Aandachtspunten zijn een bewaakte fietsenstalling en meer aankleding bij 

onze binnenkomst deur. 

- De trendanalyse is door de coronaperiode geen goede afspiegeling van de vooruitgang van 

kinderen, maar maakt wel duidelijk waar we nu staan. De onderlinge verschillen tussen 

leerlingen zijn groter geworden, maar over het algemeen zijn we tevreden over de 

resultaten. Aandachtspunt is het begrijpend lezen. 

- Wanneer de OR aansluit willen we het graag hebben over de activiteitenplanning van de OR 

en omgaan met de vrijwillige ouderbijdrage nu Stichting Leergeld deze niet meer betaalt.  

- Er is dit jaar weinig budget nodig; geen scholingen of extra hulp van Henk Nieborg. 

- We gaan starten met het werven van nieuwe MR leden aangezien Bart na dit schooljaar 

stopt en Ron het jaar daarna. 

Vergadering 09-11-2021 

- Deze vergadering is komen te vervallen. 

Vergadering 11-01-2022 

- Er zijn nog geen aanmeldingen voor de nieuwe oudergeleding van de MR. We gaan twee 

ouders zelf benaderen. 

- Beleidsplan Sociale Veiligheid wordt doorgenomen. Het blijkt dat ouders minder meekrijgen 

van De Vreedzame School dan wij denken, goed aandachtspunt. Stans pakt dit op. 

- We nemen het jaarplan door. We hebben wegens corona niet aan alle doelen kunnen 

werken. 

- De digitale boekenkast is niet up to date, dit wordt opgepakt. 

Vergadering 15-03-2022 

- Twee ouders sluiten vandaag aan om eventueel lid te worden van de MR.  

- De trendanalyse wordt besproken. We zijn erg blij, met name spelling en rekenen staan er 

goed voor. 

- Klassenmiddagen zijn fijn geweest om in coronatijd contact tussen school en ouders te 

hebben. Dit graag behouden. 



- Ouders complimenteren het team voor de manier waarop zij de school draaiende hebben 

weten te houden in een tijd van corona, zonder invallers etc. 

Vergadering 18-05-2022 

- In september zal er een bijeenkomst volgen met de MR’en van de verschillende scholen in 

het KEC gebouw. 

- De data voor volgend jaar zijn opgesteld, zie hiervoor de notulen.  

- De formatie wordt besproken. De MR kan zich hierin vinden. Formatie blijft grotendeels 

gelijk, alleen creëren we een 4/5, 6/7 en 8 ipv 4/5, 5/6 en 7/8. 

- Er is veel geld opgehaald bij de ‘Actie voor Oekraïne’ middag. Hiervan worden spullen 

gekocht die deze klassen goed kunnen gebruiken. 

- Als je Stella Nova intypt op google, zie je een permanent gesloten basisschool. Koen van ICT 

pakt dit op. 

Vergadering 05-07-2022 

- De nieuwe trendanalyse is minder positief dan die van de mediotoetsing. Desondanks zijn we 

niet ontevreden. Focus gaat op begrijpend lezen. 

- Marcel Nas zal volgend jaar de plek van Bart innemen als oudergeleding van de MR. 

 

 


