
Agenda bijeenkomst MR 2021-2022 
 
Datum: 07-04-2021  
Tijd: 20.00-21.30 uur 
Plaats:  op school 
 
 
1 Onderwerp: Opening, post en mededelingen 

Korte omschrijving: LD is afwezig. 
20.00 – 20.05 uur  

 
2 Onderwerp: Doorspreken actiepunten goedgekeurde notulen 27-01-2022 

Korte omschrijving: Doorlopen van de notulen 27-01-2022 
20.05 – 20.15 uur - 

 
3 Onderwerp: Mededelingen / gesprekspunten vanuit LD 

Korte omschrijving: - Next Level 
20.15 – 20.20 uur  - 

 
4 Onderwerp: Week van het openbaar onderwijs 

Korte omschrijving: Van 4 t/m 8 april is de week van het openbaar onderwijs. Toelichting op de plannen 
die gemaakt zijn voor deze week 

20.20 – 20.35 uur Het team gaat deze week evalueren en dit koppelen we terug naar de MR in de 
volgende vergadering 

 
5 Onderwerp: Koffie ochtend 

Korte omschrijving:  Plannen van een nieuwe koffie ochtend. 
20.35 – 20.40 uur Donderdag 12 mei, kenbaar maken via nieuwsbrief en groepsapp 

 
6 Onderwerp: Werkplan bekijken 

Korte omschrijving: Werkplan van ’t HHG vergelijken met jaarcyclus uit de cursusmap (p. 23). 
20.40 – 20.50 uur Het kopje communicatie in het werkplan is aangepast. 

 
7 Onderwerp: Huishoudelijk reglement + statuut n.a.v. de cursus 

Korte omschrijving: Documenten uit de bijlage lezen en tijdens de vergadering aanpassen. 
20.50 – 21.00 uur  Planning van de ouderenquête, wanneer vindt deze plaats? 

 
8 Onderwerp: Schoolgids 

Korte omschrijving: Dit jaar willen we kijken naar het onderdeel IPC in de schoolgids. Dit kan duidelijker 
beschreven worden. 

21.00 – 21.15 uur Naar aanleiding van het bekijken van de schoolgids blijkt dat het vakantierooster van 
2022-2023 niet klopt. Kerstvakantie start op een andere datum. 
De beschrijving van verlofaanvraag kan helderder. 
Actiepunt: IPC-onderdeel aanpassen tijdens een vergadering met het team. Dit 
tijdens de volgende vergadering bespreken. 

 
9 Onderwerp: Nieuws vanuit de GMR 

Korte omschrijving: - 
21.15 – 21.20 uur - 

 
10 Onderwerp: Rondvraag 

Korte omschrijving: Datum volgende vergadering 
21.25 – 21.30 uur Donderdag 19 mei 

 
 



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 
 


