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1.Opening: 
Patrick opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Patrick is vandaag voor het laatst als voorzitter bij de MR. Hij draagt het stokje 
over aan Marjolein. 
We verwelkomen Imke definitief als nieuw MR lid! Welkom Imke! 
 
2. Mededelingen 
Notulen GMR worden ter kennisgeving aangenomen. 
 
De schoolgids is nog niet gereed. Miriam kijkt naar een nieuwe opzet voor 
komend of volgend schooljaar. Verdere info volgt. 
 
3. Resultaten eindtoets groep 8 
Jules geeft een toelichting op de resultaten en de manier waarop het document 
gelezen moet worden. 
Megelsheim scoort dit jaar 216, wat boven het landelijk gemiddelde is. 
 
4. Jaarplan inclusief NPO plan 
Miriam geeft een toelichting op het jaarplan. Ze heeft de NPO-gelden 
geïntegreerd in het jaarplan, zodat het één compleet pakket is geworden 
waarmee we in het nieuwe schooljaar aan de slag gaan. 
Er is een extra bijlage waarin de verwachte inkomsten vanuit de NPO gelden 
uiteen worden gezet en de verwerking van de inkomsten en uitgaven. Hierdoor 
wordt concreet gemaakt op welke manier de NPO gelden worden besteed. 
 
5. Vakantierooster inclusief de studiedagen 
Er zijn door het jaar heen 3 extra vrije dagen voor unit 1-2-3. Deze vrije dagen 
worden ingezet als studiedagen voor de verschillende units van de school. De 
leerkrachten van unit 1-2-3 zullen tijdens de studiedagen van unit 4-5-6 en  
7-8 in deze groepen lesgeven. 
6 december blijft in overeenstemming met de OMR een vrije dag in het 
komende schooljaar. 
Het vakantierooster wordt hiermee vastgesteld.  
 
6. Corona en terugblik op afgelopen schooljaar 
Martine geeft een toelichting op het bewegend leren in de middenbouw. De 
werkvormen die worden toegepast tijdens het bewegend leren worden bewaard 
en toegepast in de groepen. Het merendeel van de leerlingen beleeft veel plezier 



aan deze bewegend leermomenten. De opbrengst van het bewegend leren is 
moeilijk te toetsen, maar zal zeker een bijdrage leveren aan het automatiseren 
van diverse leerdoelen, zoals bijvoorbeeld de tafeltjes. 
 
7. Chromebookafspraken 
Nummer 10 op het formulier roept discussie op. De term “onzorgvuldig 
gebruik” is een breed begrip en moet specifiek worden gemaakt, zodat het zo 
min mogelijk discussie met zich meebrengt. Voorstel is om dit te vervangen 
door “schade door schuld”. (Ook aanpassen bij nummer 4) 
Tevens willen we zien dat nummer 10 ook geschreven wordt vanuit het kind. 
Het is goed voor de bewustwording van kinderen dat ze het formulier ieder jaar 
opnieuw invullen. Ouders hoeven dit alleen bij ingebruikname te ondertekenen 
en dit niet jaarlijks te herhalen. 
 
8. MR functioneren 
Data nieuwe schooljaar 
Marjolein stuurt een voorstel met data via de mail. 
 
Afscheid Patrick 
Marjolein richt een woordje tot Patrick om hem te bedanken voor zijn jarenlange 
inzet als MR lid en voorzitter! Marjolein zal de rol als voorzitter overnemen.  
 
9. Rondvraag 
- 
 
 
ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2020-2021 
 

 
datum 
 

agendan
r. 

Actie Wie Wanneer 

23-6 6 Onderwijsaanbod leerlingen die 
leerstofaanbod basisonderwijs hebben 
doorlopen. 

team 2020-2021 

20-5 3 Huishoudelijk reglement aanpassen 
en opslaan binnen MR bestanden 

Kim zsm 

1-7 2 Schoolgids  Miriam zsm  

1-7 7  Chromebookafspraken aanpassen Ron zsm 

 


