
Locatie: SWS It Werflân  
Tijd: 19.30  
  
  
Vaste agendapunten  

    Besproken  Actiepunt  

Opening  
  

Vorige vergadering 7 juni in De Beren.      

Notulen  Akkoord geven van MR leden op notulen 
zodat deze definitief op de website 
kunnen worden geplaatst.  

Notulen zijn 
definitief.  

  

Ingekomen stukken 
en mededelingen  

Mails Paulien  
1) Sectorplan Covid (mail 12-9)  
2) Conceptrapport herstelopdracht (mail 
12-9) = agendapunt  
3) Bovenschoolse schoolgids (mail 4-7)  
Overige  

  Marrit: sectorplan op 
de website ná 
aanpassing.  
Paulien: PDF 
aanpassen.  

GMR - notulen en 
acties   

• Laatste notulen 13 oktober 2021  
• Nogmaals 

mailen aanstellings vraag?  

  Evert: navragen 
aanpassen 
aanstellingsprocedure
. Zijn er nog 
vergaderingen 
geweest?   
  

Ouderraad  Vragen van of voor de OR?  
Delen agenda met OR?  

  Evert: contact met 
Jan Jitse over delen 
agenda.  

Identiteitscommissi
e  

Vragen van of voor de IC?      

Website  
  

Is de website up to date?  Schoolgids 
ontbreekt door 
te groot pdf 
bestand. 
Verder 
compleet.  

Marrit: contact 
opnemen 
met bovenschools ICT
.   

Nieuwsbrief  Input aanleveren elke laatste woensdag 
van de maand. Voorstelronde komende 
nieuwsbrief?  
Activiteitenplan in nieuwsbrief?  

Vragen om 
input van 
ouders op 
activiteitenplan
.  
Foto toevoegen 
van MR. 
Benoemen 
cursussen.  

Marrit: input 
opsturen naar 
Paulien.  

Rondvraag  1) Activiteitenplan opnemen in standaard 
agenda?  
2) Activiteitenplan updaten? voorstel zie a
pp 11 juli en hiernaast.  

  Marrit: 
activiteitenplan op de 
agenda.   
  

https://www.opofurore.nl/scholen/gmr
https://www.opofurore.nl/scholen/gmr
https://www.swsitwerflan.nl/ouders/mr


3) Delen via Parro is een mogelijkheid van 
MR.  
4) Schoolzwemmen (mail 4-7)   

Bauke: juridische 
aspect nagaan 
verantwoordelijkheid 
schoolzwemmen.  
  
  

  
Seizoensgebonden agendapunten  

    Besproken  Actiepunt  

Jaarbegroting 
vaststellen  

ICM agendapunt cursussen en 
scholing MR   

Buiten de cursus zien we geen 
kostenposten om te begroten, 
naast ons jaarlijkse uitje.  

  

Jaarverslag MR  Datum afspreken concept 
verslag  

Activiteitenplan evalueren in 
jaarverslag.  

Marrit: 25 
oktober 
jaarverslag 
concept delen 
met MR.  
Evert: contact 
leggen met 
Jan Jitse over 
aanpak Z.O. 
(delen 
documenten)  

Sharepoint / 
OneNote  

Informeren  
Opschonen  

  Marrit: 
tutorial 
OneNote 
bekijken en 
programma 
eigen maken.  

Lidmaatschap + 
cursussen  

MR Academie loopt af  
Cursussen MR leden:   
Cursus 28: 
Bauke en Marrit en Evert 
MR en achterban 27 september  
Cursus 30: Bauke MR en IKC 
9 november  
Cursus 27: Evert Voorzitters MR 
22-11 en 17-1  

  Evert: 
reageren op 
mailwisseling 
naar Annette 
en Paulien 
over 
vervanging 
MR academie.  

Terugkoppeling 
inspectie  

Bespreken - Conceptrapport 
herstelopdracht (mail 12-9)   

Positief rapport, school 
helemaal groen!  

  

Schoolplan 2020-
2024   

Bespreken - zie mail 14-7  Ouderpanel: enquetes hebben 
plaatsgevonden, panel is nog 
niet gebeurd. Wens is dit wel 
op te pakken.  

  

Schoolgids 2022-
2023  

Bespreken  
  

Zie punt website.    



MR verkiezingen  Wanneer loopt termijn Marrit en 
Evert af?  

Verkiezingen opstellen einde 
schooljaar. 28 maart op de 
agenda.   

  

Vaststellen 
formatieplan  

Vaststelling of wijziging van de 
samenstelling van de formatie. 
Wanneer definitief akkoord 
geven? Of meenemen in het 
proces? Wat is het doel van dit 
punt? Zie WMS  

Verplaatst naar 7 februari.    

Jaarplan aankomend 
schooljaar  

Een jaarplan bestaat in formele 
zin (voor de WMS) niet. Wel zien 
we dat besturen hun schoolplan, 
dat een loopduur heeft van 4 
jaren, vaak concreet uitwerken 
in jaarplannen. Voor zover het 
dat is, een nadere uitwerking van 
het schoolplan, heeft de MR er 
formeel niets mee van doen. Wel 
is het zaak na te gaan of een 
jaarplan niet afwijkt van wat is 
gesteld in het schoolplan, want 
in dat geval betreft het jaarplan 
van de school feitelijk een 
wijziging van het schoolplan en 
dat vraagt om instemming van 
de (G)MR (artikel 10, lid 1b).  

Bespreken hoe te evalueren  
  
  

Bauke: 
terugkoppelen 
hoe andere 
scholen 
hieraan 
werken.  

Groepssamenstelling  Bespreken  
Extra lokaal - zie mail 31-5 van 
Paulien  

Update gehad, verbouwing in 
kerstvakantie.  

  

IKC  Update  Strategisch 
beleidsplan Adenium bepaalt 
dat in 2026 alle scholen IKC 
zijn.  

  

Documentatie 
instemming/advies  

Zie rondvraag?      

Leerlingprognose  Update      

 


