
Notulen vergadering MR Maandag 12 april 2021 om 20.00 uur (online).

Aanwezig: Ellen, Jan, Yildiz, Sonja, Marjolein, Adinda en Sylvia (notulist)

Notulen
De notulen van de vorige vergadering zijn door iedereen goedgekeurd.

Mededelingen
Ids kan er vandaag niet bij zijn ivm een vergadering van het toezichthoudend bestuur met het 
bestuur. Zij hebben een vergadering met het toezichthoudend bestuur. 
We willen het punt van de huisvesting wel graag met Ids bespreken, Jan vraagt na aan Ids of het 
mogelijk is om hier volgende week maandag 19 april over te vergaderen of dat we dit punt 
verschuiven naar onze gezamenlijke vergadering van 10 mei.

Ouderpeiling:
De ouderpeiling heeft iedereen bekeken, er zijn een paar kleine puntjes die aangepast moeten 
worden voor de peiling op de Flierefluiter en Sylvia kijkt of het mogelijk is om de peiling te kopiëren 
naar Parnassys voor de Tandem. Als dit lukt zal de peiling vrijdag 16 april op beide scholen worden 
verstuurd via Parnassys. De ouders hebben dan de mogelijkheid om de peiling in te vullen tot en met 
30 april. 

Instemming Doorbreken van de cohorten op de Tandem:
De leerkrachten van de groepen 7/8 vragen toestemming om de groepen te doorbreken ivm het 
afnemen van de IEP toets bij groep 8 en de NIO toets van groep 7, maar ook vanwege het oefenen 
van de musical.
Wanneer de groep naar de toneelzaal gaat zullen deze zoveel mogelijk worden gescheiden.
Het is eventueel ook nog mogelijk om de speelzaal te gebruiken bij de toneelzaal.
De MR heeft toestemming gegeven voor het doorbreken van de cohorten op de Tandem bij de 
groepen 7/8.

Vergaderdata en vergaderpunten MR:
Jan maakt een opzet voor de punten van de agenda voor dit lopende schooljaar en zal hier ook een 
datum aan koppelen voor iedere 3 weken vergaderen. We vergaderen dan van 20.00 tot 22.00 uur 
op de maandagavond 19 april (als Ids kan), 10 mei (samen met het bestuur), 31 mei, 21 juni en 5 juli 
(afsluiting met het bestuur en toezichthoudend bestuur).
Ook zal Jan een opzet maken voor het vergaderschema voor komend schooljaar 2021/2022.


