
 

 
 
Steller 
Kyra Hoogvorst 
 
 
 
Datum 
 
20-9-2021 

 

 

CONCEPTVERSLAG 
   
 

1 
 

 
Onderwerp Medezeggenschapsraad Julianaschool 
Vergaderdatum/tijd 20-9-2021       19:40 uur 
 
Locatie 
Aanwezig 
 
 
 
 
 
 

Julianaschool 
Antoinette Swagerman – van Zutphen 
Kyra Hoogvorst 
Frank Hildebrand 
Loraine Black 
Tjitske Sabelis 
Dineke Nibbering 
Petra Reenders 
Marjolein van Niel 

  
  
  
1. Opening     
Antoinette opent de vergadering 
 
2.Vaststellen agenda 
   
3. Mededelingen 
Tjitske werkt sinds start van dit schooljaar in het verbindingsteam kopwerk, MT. 
Elke dinsdagochtend is ze daardoor niet op school. Tjitske is hierdoor op vaste 
dagen afwezig. Mariëlle vervangt haar voor telefoontjes e.d. op dinsdag.  
 
We moeten een professioneel statuut opstellen. Team en MR krijgt dit te lezen en 
wordt rondgedeeld om erover na te denken/checken en van feedback te voorzien.  
 
4. Vaststellen vorige MR Vergadering 
De notulen wordt vastgesteld en kan op de website worden geplaatst. 
 
5. Ingebrachte onderwerpen 
 
Studiedagen 
Onduidelijkheid over de studiedagen, laat gecommuniceerd. Normaal plannen we in 
februari maar kon niet door de NPO gelden. Dus moesten we nu wat langer 
wachten. Gekozen is ervoor om de studiedagen te verdelen over de vijf dagen in de 
week.  
 
Laatste coronaregels 
Volgende week maandag worden alle regels weer soepeler. Deze week een 
vragenlijst naar ouders en een vragenlijst naar personeel.  
De nieuwe regels treden maandag in. We sturen een mail dat we de corona 
versoepeling qua regels om de school binnen te komen één week uit stellen. 
Ouders krijgen aanstaande woensdag de enquête.   
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Begroting/ Financiën  
Het programma waar de begroting in staat is gestopt. Het gaat nu weer even op 
papier. De GMR heeft de oude begroting goedgekeurd.  
 
MR. Reglement 
We gaan even uitzoeken of Tjitske/ Kopwerk daar een akkoord op moeten geven.  
Reglement heeft Frank samengesteld en dit weekend verstuurd. Bij de volgende 
vergadering hopen wij hem af te hebben.  
 
Stemmen voorzitterschap 
Dineke en Antoinette hebben zich als kandidaat beschikbaar gesteld voor het 
voorzitterschap. Na allebei ‘speechen’ stemming uitgebracht zonder bijzijn van 
beiden. Tjitske telt de stemmen. Uitslag: Dineke is de nieuwe voorzitter van de 
MR.  
 
Vice-voorzitterschap 
Frank stelt zich verkiesbaar voor het Vice-voorzitterschap. Er waren verder geen 
andere aanmeldingen voor. Uitslag: Frank is de Vice- voorzitter.  
Op het moment dat Dineke niet aanwezig is vervangt Frank. Frank vindt dit erg 
leuk om een betere verbinding te krijgen met de GMR.  
 
Schoollied 
Lied is geschreven. Triade heeft er muziek eronder gemaakt. Er moet nog iets 
meer beat onder. Het lied gaat ingezongen worden door kinderen van school met 
behulp van Triade. Daarna gaat het lied de school in. Het is de bedoeling dat het 
lied in januari af is.  
 
Leerlingvolgsysteem  
Er komt een nieuw leerlingvolgsysteem aan. Het huidige leerlingvolgsysteem is 
afgeschreven. Wordt vervolgd.  
 
Rekenmethode 
Er komt een nieuwe rekenmethode. Nog uitgezocht wordt welke. Wordt 
vervolgd.  
 
Tropenrooster 
Wordt nog even doorgeschoven 
 
RI&E / Preventie medewerker  
Er zijn een aantal collega’s die op een speciale stoel zitten. Loraine gaat de cursus 
voor preventiemedewerker volgen. Code voor het invullen van de RI&E moet nog 
komen.  
 
6. Ingekomen / verzonden stukken 
Geen ingekomen stukken of post 
 
7. Komende activiteiten en betrokkenheid Oudercommissie 
Geen punten 
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8. Actiepunten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9.  Rondvraag 
Geen rondvragen 
 
10. Volgende vergadering: 
Dinsdag 23 november 2021      18:30 uur 
 
11. Sluiting van de vergadering 
De vergadering wordt om 20:53 uur gesloten. 
 
 
Maandag 20 september 2021 
Dinsdag 23 november 2021 
Woensdag 19 januari 2022 
Donderdag 17 maart 2022 
Maandag 16 mei 2022 
Dinsdag 21 juni 2022 
  
 

Actiepunten 
In oktober vergadering; Hoe is het afnemen van de Cito toets 3 
weken na de zomervakantie bevallen? 
Aaldert en John uitnodigen voor een vergadering  

Bijwonen GMR vergadering, gaan Frank en Dineke mee aan de 
slag 


