
 
Agenda MR vergadering maandag 12 september 2022   
 
Aanwezig: René Herder, Sjoerd Stelwagen en Ralph Nijp 
Afwezig: Lotte Huisman 
 
Bespreekpunten en eventuele acties: 
 

Onderwerp Bespreekpunten Acties 

Ouderavonden Ervaringen omtrent de 4 ouderavonden worden 
gedeeld. Zowel de ervaringen vanuit het team als de 
geluiden van de MR en daarmee ook de ouders zijn 
positief. De persoonlijke aandacht tijdens de avonden 
en de kleinschaligheid maken het erg plezierig. 
Eén kanttekening. Als je meerdere kinderen hebt 
moet je meerdere avonden vrij houden.  
 

Vanwege de grote opkomst 
lijkt het ons goed om dit een 
jaarlijks terugkomend iets te 
laten worden. 
 
 

Schooljaarplan 
2022-2023 
 

Het schooljaarplan wordt doorgelopen. Ralph geeft 
verdere uitleg bij een aantal van de onderdelen. Het 
gaat met name om de speerpunten voor schooljaar 
2022-2023 

Geen verdere vragen.  
De speerpunten van het 
schooljaarplan komen 
gedurende het schooljaar 
regelmatig terug tijdens 
teamvergaderingen. 
Tevens blijven we de 
speerpunten in de MR volgen. 

Start groep 7/8 
schooljaar 2022-
2023 

De zorg is vorig schooljaar geuit omtrent de 
samenstelling van groep 7/8 in schooljaar 2022-2023.  
De MR geeft aan dat de eerste ervaringen positief 
zijn. Eén ouder heeft aangegeven dat er wel streng 
wordt gehandeld, maar dat dit uiteraard wel nodig is. 
 
De extra ingelaste informatie avond aan het eind van 
vorig schooljaar is goed opgepakt. Er was een hoge 
opkomst en ouders vonden het fijn om gehoord te 
worden. Wel hadden ze graag de overige opties 
vanuit de school willen horen. Waarschijnlijk was er 
dan nog meer begrip geweest wat betreft de 
gemaakte keuze. 

De MR houdt de vinger aan 
de pols. Tijdens de volgende 
vergadering wordt er weer 
gekeken naar de stand van 
zaken. 
Uiteraard bestaat er altijd de 
mogelijkheid om eerder met 
elkaar te overleggen, mocht 
dit nodig zijn. 

Volgende 
vergadering: 
Maandag 14 
november 2022 

MR regelementen en overzicht planning. 
René zorgt voor het regelement, past dit samen met 
Sjoerd aan waar nodig. Daarna wordt het besproken 
in d MR. 
 
Ralph zorgt voor een overzicht met een 
gestandaardiseerde planning voor MR. 
 
Oproep nieuw MR lid 
Binnenkort wordt er weer een extra oproep gedaan 
voor een nieuw lid van de MR. Dit ter vervanging van 
René Herder. 
 
Corona: 4 scenario’s’ 
Welke scenario’s zijn er en hoe vullen wij dit in voor ’t 
Raerderhiem zodat het werkbaar is. 
 

Regelement aanpassen en op 
website plaatsen. 
 
Zodra MR weer compleet is: 
opstarten cursus MR 
 
Goede jaarplanning maken 
voor MR. 
 
 
 

 


