
Notulen MR vergadering 19 januari 2022 
 
Afwezig: Wanda 
 
1. Agendering punten MR voor de aankomende periode 
De wens van de directie is om vooruit te kijken en het schoolplan van dit schooljaar als 
leidraad te nemen voor de agenda van de MR. De nieuwe voorzitter zal door de directie 
worden uitgenodigd om agendapunten voor de aankomende periode door te nemen. Hierbij 
wordt wel opgemerkt dat wij als MR zelf ook moeten kijken wat wij willen. Handig is als de 
directie steeds aanschuift bij het begin van iedere MR vergadering. 
 
2. Tevredenheidsonderzoek 
Afgelopen december hebben beide scholen een tevredenheidsonderzoek gedaan (voor de 
eerste keer via Social Schools). Leerlingen vanaf groep 6, ouders en leerkrachten zijn in 2 
vragenlijsten bevraagd over hoe tevreden men is over allerlei aspecten van de eigen school. 
De directie zal de bevindingen  plaatsen bij de MR agenda van deze vergadering in Teams. 
Voor de Hildebrand geldt dat bij de leerlingen alleen M3 de vragenlijst hebben ingevuld.  
Een paar opvallende zaken: 
-De respons van ouders bij de vragenlijst van de Hildebrand was aanzienlijk hoger dan de 
respons op de MLK. 
-Het schoolplein aantrekkelijker en groener als wens van veel leerlingen. 
-De middagpauze wordt als (te) kort ervaren. (Te weinig tijd om in de pauze tot spel te 
komen). 
De ‘rapportcijfers’ voor beide scholen zijn ten opzichte van de vorige afname van het 
tevredenheidsonderzoek ongeveer gelijk gebleven.  
In de nieuwsbrief zal de directie beknopt verslag doen van de uitkomsten van het 
tevredenheidsonderzoek.  
 
3. Rondje leden MR over wat we willen: 
Steekwoorden: 
-korte lijnen met directie/deel vergaderingen met directie; 
-meetlat: de punten die we behandelen: langs welke lat (missie/visie) leggen we deze 
punten? 
-Voor aanvang nieuw schooljaar een jaaragenda hebben; 
-Brainstormen en actief meedenken en initiatieven  nemen inzake de PR  van onze school ; 
-Interactie tussen algemeen ouderpubliek en MR (Social Schools). 
 
3. Vacatures MR  
-Secretaris: tot volgend schooljaar: Rob 
-Voorzitter: Aukje neemt het stokje over van Kim. 
-We moeten nog op zoek naar een ouder voor de MR. (liefst van een leerling uit onder- of 
middenbouw).  
 
Rondvraag: X 
 
 
 


