
 
Agenda MR vergadering dd. 18-10-2021, tijd: 19.30 tot 21.00 uur 

 Aanwezig: Floris, Philip, Frank, Janine, Esther en Jeroen (allen MR) en Peter 
(directeur a.i.). 

Advies: 
(MR / OMR / PMR) 

Instemming: 
(MR / OMR / PMR) 

 Voorbespreking: 19:30 – 20:00 
● Rolverdeling MR: Frank is vz GMR geworden en wil graag de rol van vz 

van de MR aan iemand anders doorgeven. Philip wil eerst meer 
informatie en bespreekt dit buiten de vergadering om met Frank. Het 
notuleren nemen Jeanine, Esther en Jeroen op toerbeurt op zich. 

● Voorstel jaarvergadering MR-OV: maandag 8 november 19.30 uur. Dit 
is nog niet met OV afgestemd.  

  

1. Opening: 20.00 – 21.00uur 

Welkom door Frank. 
  

2. Vaststellen van de agenda: 

Peter vraagt de website bij te werken. Hebben we al afgestemd. 
  

3. 
 

Agendapunten 
Vanuit directie 

● Jaarplan 2021 - 2022. Peter leidt dit in. Geeft toelichting op het 
jaarplan en geeft aan dat het plan in orde en realistisch is; hij spreekt 
er zijn vertrouwen in uit. Op 17 januari krijgen we inspectiebezoek, 
een themabezoek waarin groepen bezocht gaan worden. Advies van 
MR op het jaarplan is welkom! Floris vraagt het document wat 
leesbaarder te maken (denk aan afkortingen als kn, mbhb, 1f en 1s 
etc. Mochten er nog opmerkingen zijn, kunnen die aan Peter worden 
doorgegeven. 

● Er wordt actief werk gemaakt van het werven van nieuwe leerlingen.  
Vanuit MR 

● Anti-pestprotocol OBS Ekenrooi. Floris: is whatshappy nodig in groep 
6? Esther geeft aan dat groep 6 dit ook later in het schooljaar doet en 
groep 7 en 8 juist vroeg in het jaar. Eind groep 6 hebben vaak al 
redelijk wat kinderen een mobiele telefoon en we willen het graag 
vóór zijn. Janine geeft aan de er scholen zijn die ouders verplichten 
minimaal één keer in groep 7 of 8 een lezing over cyberpesten te 
volgen. Janine informeert bij haar oude school wie die lezing houdt. 
MR staat hier positief tegenover. De MR stemt in met het anti-
pestprotocol. 
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4. 
 

Mededelingen:  
Mededelingen vanuit de GMR:  

● Notulen zijn aan de mail toegevoegd, vragen kunnen nu behandeld 
worden. Als er stukken worden bijgevoegd stuurt Frank die nog door. 
Floris vraagt wie van de GMR benaderbaar is voor ouders. Frank doet 
navraag. 

Mededelingen vanuit OV: 

 
 
 

 

 

 

 



● Geen mededelingen (behalve de voorgestelde datum van de 
jaarvergadering).  

5. Actielijst (allen):  
- 1926: medezeggenschapsstatuut: nog steeds het document van 2008. Frank 
gaat na wanneer dit geüpdate gaat worden. 
- 1928: wanneer een teamlid in de gmr zit worden financiële zaken met de mr 
besproken en vragen/opmerkingen teruggelegd bij de GMR. 
- 2101: plan komend schooljaar. Philip en Janine hebben interesse in de 
basiscursus MR. Frank geeft aan dat er wellicht centraal in Veldhoven een 
cursus gegeven gaat worden aangezien er veel nieuwe MR leden zijn.  
 
Esther bekijkt de website en maakt het MR gedeelte actueel (nieuwe leden en 
meest recente verslag). 

  

6. Post 
Geen behalve de MR magazine waarvan de inhoud via app verzonden is. 

  

7. Rondvraag (allen): geen.   

8. Vaststellen besluitenlijst en sluiting (allen):   

9. Volgende keer op agenda: 
- begroting 

  

 

Volgende vergadering: maandag 6 december, 19.30 uur online.  


