
 
 
Notulen MR vergadering 14 juni 2021  
Aanwezig: Louis Reijnhoudt, Martien le Clercq, Danitsja van der Veer, Wendy Duijm, Elmy 
Leendertse, Marianne Meijers, Annemiek van Noort  
 

1. Opening 
Louis opent de vergadering.  
 

2. Notulen vorige vergadering (29 maart 2021)  

Notulen worden goedgekeurd. Rapportgesprekken worden volgend schooljaar weer 
fysiek gevoerd.  

 
3. Mededelingen/ingekomen stukken  

- ontwikkelingen Coronavirus:  
nog steeds aanwezig maar op het moment geen besmettingen op school. 
Schoolreizen gaan in aangepaste vorm door dit jaar, ieder met de eigen groep 
dichtbij bij huis. 
- personeel:  
geen bijzonderheden  
- notulen GMR 19 mei 2021  
geen bijzonderheden, Elmy vertelt kort wat er besproken is. 
 

4. Formatie schooljaar 2021-2022  
Er zijn een aantal nieuwe collega’s aangenomen. Melanie Sturm en Eva le Clercq 
gaan ondersteunen in de onderbouw. Petra van der Werf en Andrea Wouters gaan in 
groep 4 werken. Dit wordt aangevuld met zij-instromer Eline van Slooten. Daarnaast 
zijn er in groep 5 en 6 ook veranderingen. Raquel Mackenbach en Ada Geuze worden 
collega’s in groep 5 en Ilse Koole draait groep 6.  
Voor de volledige formatie zie: https://sway.office.com/WlBayNG85YelUz2R?ref=Link  
 

5. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  
Zeer mooi plan. Wat opvalt voor ’t Klinket is begrijpend lezen. Hier wordt komend 
jaar extra aandacht aan besteed. Ook geïnvesteerd in Chromebooks.  
 

6. Schoolgids  
Schoolgids is aangepast voor komend schooljaar. Verder geen bijzonderheden. 
 

7. Actie jaarplan  
Besproken en akkoord.  
 

https://sway.office.com/WlBayNG85YelUz2R?ref=Link


8. Jaarverslag school  
Besproken en akkoord.  
 

9. Jaarverslag MR 
Marianne maakt het jaarverslag van de MR.  
 

10. Aftreden MR-leden  
Louis stopt met de MR i.v.m. nieuwe baan. Daarnaast is ook zijn termijn afgelopen. 
Wendy gaat volgend schooljaar naar de AC. Ilse en Ilona komen volgend schooljaar 
bij de MR. Ilona neemt de plek van Louis in en Ilse die van Wendy. De nieuwe 
voorzitter wordt nog nader besproken, maar waarschijnlijk wordt dit Danitsja 
 

11. Rondvraag 
Elmy: Hoe zit het met agenda’s, worden die gebruikt en vanaf wanneer? We gaan dit 
bespreken in het team, misschien een weekplanner aanbieden.  
 

 
Rooster notuleren  

Naam  Datum  

Wendy Duijm  28 september  

Marianne Meijers  7 december  

Elmy Leendertse-Osté  29 maart  

Danitsja van der Veer  14 juni  

 
Rooster van aftreden MR-leden  

Personeelsgeleding  Einde termijn:  

Louis Reijnhoudt  September 2021 / niet herkiesbaar 
wordt opgevolgd door Ilona vanaf 
september 2021 

Danitsja van der Veer  September 2022 / herkiesbaar  

Wendy Duijm  September 2023 /  
wordt opgevolgd door Ilse vanaf 
september 2021 

Oudergeleding  Einde termijn:  

Annemiek van Noort  September 2021 /  
is herkozen voor nieuwe termijn van 
3 jaar 

Elmy Leenderte-Osté  September 2022 / herkiesbaar?  

Marianne Meijers  September 2023 / herkiesbaar  

  
 


