
AP# Omschrijving 

2021-1 Eerste keer publicatie A&B lijst: Goedgekeurde 

actielijst MR op website. Zie ook besluit 2 11-5-

2021. 

2021-2 Eerste keer publicatie A&B lijst: Nakijken actielijst 

notulen voor schoolwebsite. 

2021-3 Eerste keer publicatie A&B lijst: Overleggen met 

ICT wat een goede plek is voor het plaatsen van 

de MR gerelateerde zaken. 

2021-4 Vraag voor GMR opstellen en delen met de MR 

per mail ter bespreking voor volgende 

vergadering. Betreft: "Waar wordt de 200 euro 

per leerling NPO gelden, die door de stichting 

worden ingehouden, voor ingezet?". 

2021-5 Actie 2021-4 op de agenda zetten. 

2021-6 Er wordt een extra bericht gestuurd met daarin 

nogmaals aandacht voor de reactieknop voor 

ouders om te reageren onder berichten in Social 

Schools. 

2021-7 Personeel moet rekening houden met de 

sluitings- en openingstijden van de klassen i.v.m. 

Coronamaatregelen. Dit wordt nog een keer 

extra benadrukt door directie. 

2021-8 Formatie in concept wordt deze week gedeeld 

door directie en komt terug op de agenda van 

Juni. 

2021-9 Voor het volgende schooljaar worden nieuwe 

datums vastgesteld voor de MR en worden in de 

volgende vergadering gedeeld. 

Besluitenlijst:  

Besluit/ 

Datum 

Omschrijving 

1 

11-5-2021 

Gebruik MR kalender met ieder eigen taken 

 - Eenieder is verantwoordelijk voor de acties op de kalender, opsturen agendapunten, 

etc. 

 - De acties op de kalender worden gezamenlijk bijgesteld 

 - Elke vergadering wordt een bijgewerkte versie van de kalender meegestuurd 

 - Elk jaar wordt een nieuwe MR kalender opgesteld 

 - De kalender wordt niet proactief gepubliceerd i.v.m. privacy/ AVG 

2 

11-5-2021 

De actie en besluitenlijst van de MR zal in het vervolg op de website worden 

gepubliceerd 

 - De notulen worden niet gepubliceerd i.v.m. privacy 

 - Er mogen uiteraard wel vragen worden gesteld over de actiepunten en MR 

bijeenkomsten 

 - De MR leden reageren binnen 5 dagen, m.u.v. vrije dagen en weekenden, op de 

notulen 

 - Geen feedback betekent dat de actie- en besluitenlijst zal worden gepubliceerd 

 - Publicatie van de Actielijst gebeurt zonder de Eigenaar kolom 

 - De Omschrijving van de actie bevat geen namen i.v.m. publicatie 

 


