
Notulen bijeenkomst MR 2021-2022 
 
Datum: 27-01-2021  
Tijd: 20.00-21.30 uur 
Plaats: op school 
 
 
1 Onderwerp: Opening, post en mededelingen 

Korte omschrijving: - Bijscholing MR 07-03-2022 
 In principe is iedereen aanwezig. 

 
2 Onderwerp: Doorspreken actiepunten goedgekeurde notulen 01-07-2021 

Korte omschrijving: Doorlopen van de notulen 04-11-2021 
 - 

 
3 Onderwerp: Voorstellen DB 

Korte omschrijving: DB stelt zich voor en geeft toelichting over de plannen van het openbaar onderwijs. 
 Toekomstplannen zijn toegelicht door DB. 

- Integrale onderwijsvisie 
- Integraal huisvestingsplan 
- Samenwerking christelijk onderwijs 
- Verzelfstandiging OOT 

 
4 Onderwerp: Kwaliteit 

Korte omschrijving: Het is dit jaar tijd om een tevredenheid enquête onder de ouders af te nemen. Hier is 
het MT mee bezig, toelichting LD. 

 Op alle drie de scholen dezelfde enquête, hier is het MT op dit moment mee bezig. 
Voorkeur voor een algemene enquête.  

 
5 Onderwerp: Mededelingen / gesprekspunten vanuit LD 

Korte omschrijving: - Corona update 
- IEP toetsen 
- ICC, structurele samenwerking 
- Studietweedaagse 
- Stichting Leerkracht 

 Op dit moment is het rustig op school qua corona. Mocht er een uitbraak komen dan 
handelen we ernaar. Protocollen worden gevolgd. 
Dit is de toets periode, gekeken wordt naar de voortgang van de leerlingen. Er wordt 
een presentatie gemaakt over het rapport, zodat voor ouders het rapport goed te 
begrijpen is. We vinden het belangrijk dat de kinderen aanwezig zijn bij de 
oudergesprekken, zodat zij de regie hebben. 
Canon vanuit het behoudenhuys, zodat kinderen in aanraking komen met de 
Terschellinger gebeurtenissen uit de geschiedenis. 
ICC verdient meer aandacht, zodat ouders hier meer over weten. 
Extra studiedag georganiseerd met toestemming van de GMR. Ouders zijn 
uitgenodigd mee te denken over de visie en toekomst van het OOT. 
In de week van het openbaar onderwijs worden ouders meegenomen met de 
uitkomsten van de werkconferentie en de verdieping van de IPC. 
Leerlingraad gehouden over het leerplein op de bovenverdieping, hierbij de 
leerlingen uit de leerlingraad vragen gesteld over hun gedachten, verbeterpunten. 
Deze hebben we als team meegenomen en waar mogelijk uitgevoerd.  

 
 
 
 
 



6 Onderwerp: Nieuws vanuit de GMR 
Korte omschrijving: - Bijpraten over de integrale onderwijsvisie 

- Begroting OOT 
 Financieel gezond 

 
7 Onderwerp: Koffie ochtend 

Korte omschrijving:  Moet deze nog weer gepland worden? 
 Als het mag vanuit de overheid, plannen we de volgende koffie ochtend. 

 
8 Onderwerp: Rondvraag 

Korte omschrijving: Datum volgende vergadering 
 31 maart 20.00 uur 

Onderwerp: het huishoudelijk regelement 
 
 
NB: 
Reglement is voor iedere school hetzelfde 
Huishoudelijk reglement is voor elke school anders (zie werkplan) 
 
Aantreedschema: 
Doortje Swart 2020/2021 
Cornée Delhez 2020/2021 
Corien Bijlsma 2019/2020 
Grietje Mink 2019/2020 
 


