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Agenda MR overleg OBS de Pendinghe  
 

Naam overleg  : MR Overleg 5 
Datum  : woensdag 20 april 2022 
Tijd  : 19.30– 21.00 uur   
Aanwezig  : D.A., P.S., A.R, R.K. (afwezig), F.S. (notulist), J.K. , M.J. (voorzitter) 

Afwezig                             :  
Gasten  : geen  
Locatie 
           

 : Pendinghe 

    
 

Tijd Onderwerp Doel Wie? 

19.30 uur  Opening/ Welkom!  
● Vaststellen agenda 

 

  

19.35 uur 

Check-inn en mededelingen 

 Notulen vorige vergadering 

 Rondje 

 GMR  cursus MR 

 Sollicitatieprocedure directeur 

 Volgend jaar MR 

Informeren 
 
 
 

Belangstelling voor 
de MR-cursus: 5 
belangstellenden M 
geeft dit door aan N 
(GMR) 
 
M neemt dit jaar 
voor het laatst deel 
aan de MR, binnen 
de school wordt 
gezocht naar een 
ander personeelslid.  
 
Sollicitatieprocedure 
is besproken.  

 

Uitleg sportdag Commuity Challenge   

C en R:  
18 mei wordt er van 
11.30 tot 14.00 een 
sportdag 
georganiseerd voor 
de groepen 6 en 7. Er 
worden handbal, 
voetbal en kickboks 
clinics gegeven door 
studenten. 
  
Dit is in combinatie 



 

Pagina 2 van 3 

met een 
kookworkshop 
georganiseerd door 
studenten van 
voeding en diëtiek. 
Er zijn 6 ouders 
nodig voor de 
kookworkshops. A en 
D doen mee vanuit 
de MR, dus er is nog 
plek voor 4 ouders.   
 
De vraag is of er 
mensen zijn die 
geïnterviewd mogen 
worden. Ouders en 
kinderen. Dit wordt 
het liefst gepost op 
LinkedIn en 
Instagram.  
 
De mogelijkheid is er 
dat alle ouders 
komen kijken en de 
ouders kunnen 
blijven eten. Dit zal 
in de uitnodiging 
worden vermeld.  

19.50 uur 

Mededelingen vanuit MT 

 Formatieplan (leerlingenaantallen) 

 Planning vakanties en margedagen 
2022-2023 

 Parkeerbeleid 

 NPO-gelden  

Informeren 

Leerlingaantallen zijn 
besproken.  
Vakanties en 
margedagen zijn 
besproken.  
 
Vanaf 1 mei is het 
betaald parkeren. Er 
zijn 5 parkeerkaarten 
aangeschaft voor 
mensen buiten 
Groningen. Er komt 
nog een gesprek met 
de wethouder over 
het nieuwe beleid. Er 
is wel een blauwe 
zone.  
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NPO-gelden:  

 Cursus en/of 
trainingsdagen.  
Vragen aan de 
kinderen, wat 
leeft er.  

 Sociaal/ 
emotioneel 
leren.  

 Huiswerkgroepen 

20.00 uur Evalueren vragenlijst  
 

Evalueren + concluderen MR 

20.45 uur  

Input achterban vergadering 18-5 

Inventariseren 
- Geloofsweken, 1x 

in de 3 jaar.  
- Unitonderwijs? 

Wensen, ideeën,? 

 

20.55 uur Agenda 1-6?  

 IB  ontwikkeling kinderen 
Pendinghe 

 Nienke  formatieplaatje 22-23 

 Doelen evalueren/opstellen 22-23 

 Plannen afsluiting (kan vandaag 
al…) 

  

  

21.00 uur  Afsluiting (rondvraag – check out) 
 

Evaluerend MR  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


