
  
 

  NOTULEN MR   

 
 

Datum:   Dinsdag 29 juni 2021 

Tijdstip:   19.30 – 20.30 uur 

 

Aanwezig:     

 

MR leden:    Bas Dimmedal (ouder) 

   Barbara Breukers, penningmeester (leerkracht) 

   Evelien de Jonge, voorzitter (ouder) 

   Marije Brouwer, secretaris (ouder) 

   Ellen Busschers (ouder) 

   Marloes op den Dries (leerkracht) 

   Sabina Waanders (leerkracht) 

       

Gasten:   Martine Keemers (Directeur BS Los Hoes) 

 

 

1. Welkom Ellen (nieuw MR lid), afscheid Marije 

Leden van de MR maken nader kennis met Ellen Busschers, zij is nieuw lid van de MR 

(oudergeleding). Er wordt afscheid genomen van Marije Brouwer, haar termijn van drie 

jaar zit erop.   

  

2. Goedkeuren notulen vorige vergadering 

                Vorige vergadering was een korte vergadering in afgeslankte vorm, er is toen alleen  

 gewerkt met de actie- en besluitenlijst.  

    

3. Formatie 2021-2022  

                Schoolformatie 2021-2022 wordt toegelicht door Martine. Er staan nog een aantal  

vacatures open. De verwachting is dat die voor de zomervakantie ingevuld zullen 

worden. MR stemt in met de schoolformatie. 

        

4. NPO-plan 

                Martine licht het NPO plan toe. MR stemt in met de uitwerking van het NPO plan.   

      

5. Evaluatie jaarplan 2020-2021 en jaarplan 2021-2022 (in grote lijnen) 

                Martine licht de evaluatie van het jaarplan 2020-2021 toe. MR stemt in met de evaluatie  

van het jaarplan. Martine licht tevens in grote lijnen het jaarplan 2021-2022 toe. Dit zal 

begin schooljaar 2021-2022 nog weer op de agenda komen ter bespreking.  

 

6. Planning (schoolkalender; studiedagen) 

                 MR gaat akkoord met de schoolkalender en ingeplande studiedagen voor schooljaar 

 2021-2022.  

 

7. Tevredenheidsonderzoek 

                 Resultaten worden door Martine toegelicht, dit is zowel door personeel als ouders als  

leerlingen ingevuld. Het thema communicatie met ouders wordt opgenomen als 

verbeterpunt in het jaarplan voor schooljaar 2021-2022. 

 

8. Schoolgids 2021-2022    

De schoolgids wordt doorgenomen. Kleine tekstuele bijzonderheden stuurt een ieder 

afzonderlijk naar Martine toe. Inhoudelijk worden er geen bijzonderheden gemeld. De 



MR stemt in met de schoolgids. Marije en Evelien tekenen voor akkoord. Martine 

verlaat hierna de vergadering.  

   

9. ALV  

Evelien meldt dat ze de ideeën, zoals aangedragen door de MR, besproken heeft met de 

voorzitter van de OR en dat zij met hem hierover contact zal houden. Voor de MR is het  

van belang te weten wat de kosten van een eventuele spreker zullen zijn in verband met 

de begroting over 2021.  

         

10. Rondvraag       

                Door een aantal MR leden wordt een opmerking gemaakt over het vele aantal 

wisselingen in directeuren binnen Keender. Er lijkt sprake te zijn van een hoog verloop 

binnen de stichting, in ieder geval wat betreft de functie van directeur. De MR vraagt 

zich af wat dat betekent voor de onderwijskwaliteit van de scholen van Keender en voor 

de werkdruk van de eigen directeur. De MR wil deze zorg graag kenbaar maken op het 

niveau van de stichting. Barbara neemt hierover contact op met de contactpersoon van de 

GMR voor het Los Hoes.                                 

 

 

 
 

 

 


