
MR notulen di. 5-10-2021 (online)
Aanwezig: Sarah Erades, Frederieck van der Ploeg, Leonie Rietkerk, Jonathan Weegink (notulen).

Speerpunten MR 2021-2022

✔ Continuïteit van de school/ aanwas nieuwe leerlingen

✔ NPO-plan voor onze school

✔ Zichtbaarheid MR richting ouders: jaarverslag 2020-2021, MR-informatie en samenstelling op

website van de school

✔ Vergroten ouderbetrokkenheid, zeker na afgelopen( corona)schooljaar

Rooster van aftreden MR-leden

De MR bepaalt in haar eerstvolgende vergadering of de zittingstermijn van twee leden verlengd
wordt (van 3 naar 4 jaar), gezien het verloop van het afgelopen (corona)schooljaar en omwille van de
continuïteit binnen de MR.

MR Jaarverslag 2020-2021

De MR maakt een beknopt verslag over haar belangrijkste bespreek- en beslispunten in het afgelopen
schooljaar. Directeur & ouder- en personeelsgeleding leveren enkele tekstsuggesties aan. Frederieck
stuurt het voorbeeld-jaarverslag van Renate rond.

NPO-plan De Jutter

De eerste opzet van dit plan wordt momenteel aangevuld. In de eerstvolgende vergadering wordt het
plan besproken en vastgesteld.

Ouderraad

Leonie praat de MR bij over de laatste vergadering van de ouderraad. Er komt een voorstel voor de
bestemming van het geld voor dit schooljaar. Gedacht wordt aan: €50 per klas voor boeken, upgrade
van podium incl. verlichting, een vrij besteedbaar budget per klas. Ook komt er een afrekening over
het afgelopen schooljaar.

Opknapbeurt schoolgebouw

De opknapbeurt aan de buitenzijde van de school is afgerond. In de herfstvakantie komt er binnen
LED-verlichting en wordt de toiletgroep voor groep 8 vernieuwd.

Bovenschoolse HB-plusklas Noordwijk

Deze is gestart op 20 september. De eerste ervaringen van de deelnemende Wereldwijsleerlingen en
hun ouders zijn ronduit positief! In januari wordt de plusklas voor het eerst geëvalueerd. De MR kan
deze evaluatie (mogelijk) bespreken in haar vergadering van 25 januari 2022.

Rondvraag/mededelingen

● Complimenten aan het Wereldwijsteam voor de feestweken aan het begin van dit schooljaar!
● Overgang van Kindervilla naar KOK Kinderopvang is goed verlopen.



Actiepunten

Wie Wat
Leonie
MR

Rondsturen definitieve NPO-plan
Vaststellen NPO-plan (16 nov.)

MR Vaststellen zittingsduur twee leden/rooster van aftreden (16 nov.)
Frederieck
Leonie & MR

Voorbeeld van jaarverslag rondsturen
Aanleveren korte teksten voor MR-jaarverslag 2020-2021


