
Medezeggenschapsraad o.b.s. De Eshoek 
Molenakkers 30, 9468 BM Annen, tel: 0592 271316 mr.eshoek@primah.org 

Secretaris: Dieuwerke Duursma dieuwerkeduursma@primah.org  

 

Datum: donderdag 10-03-2022 

Tijdstip: 19.30 - 21.30  

Locatie: fysiek – teamkamer  

Notulist: Dieuwerke Duursma  

Afwezig m.k.g.:   

Agenda 10-03-2022: 

1. Opening en vaststelling agenda (vaststelling) 
Marieke- mededeling- mededingen.   
Extra agenda punt – Oekraïne na punt 7.  

Zie bijlage 1  

2. Notulen en actielijst 12-01-2022 (vaststelling)  
Vastgesteld.  

Zie bijlage 2  

3. Ingekomen stukken (informerend)  

Geen  

  

4. Mededelingen/ Covid  
a. Marieke heeft besloten om na dit schooljaar te stoppen 

met de MR. Deze maand mail uit met de vraag voor 
nieuwe kandidaat OG.  

b. Leerling uit groep 7 heeft de gemeentelijke 
voorleeswedstrijd gewonnen en gaat door naar de 
provinciale ronde.  

c. De storm heeft het dak van school er afgeblazen dit is 
kort besproken. De schade wordt binnenkort herstelt.  

d. De NPO gelden worden verlengd. Het wordt wel 
minder.  

e. Oekraïne: hoe gaat de Eshoek hiermee om? Er is door 
de gedragsspecialist en de internbegeleider een 
document gemaakt met daarin antwoord op deze 
vraag. Naar ouders komt een mail met informatie per 
leeftijdscategorie wat er wel en niet gedaan wordt door 
de Eshoek rondom Oekraïne.  

  

5. Schoolformatie/klassensamenstelling (informerend) 
Besproken.  

 
 

 

6. Herijking interne mobiliteitsplan  

De vernieuwde versie is besproken.  

Bijlage volgt 
 

 

       7.  Actieplannen uit het schoolplan (stand van zaken) 

a. Rapporten: er zijn nog een aantal punten die de Eshoek 

binnen heeft gekregen en deze punten worden 

besproken in het actieteam.  

  

       8. thema-avond  
Gb.  

  

       9. GMR-informatie (informerend)  
a. Nieuwsbrief februari 

Gb.  
 

 
Zie bijlage 9a 
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7. Kopij MR-vergadering voor nieuwsbrief  
Op donderdag 10 maart was de vierde MR vergadering van dit 
schooljaar. De MR is na lange tijd eindelijk weer fysiek bij elkaar 
geweest. Tijdens de vergadering kwam Marieke met de 
mededeling dat zij na dit schooljaar gaat stoppen met de MR. Er 
komt binnenkort een mailing met daarin de vacature nieuw lid 
MR oudergeleding. Verder is er uitvoerig gesproken over de 
situatie in Oekraïne en hoe de Eshoek hiermee omgaat. Ouders 
hebben in een mailing kunnen lezen wat er per 
leeftijdscategorie wel en niet wordt gedaan door de Eshoek 
rondom Oekraïne. Ook zijn de volgende punten besproken: 
schoolformatie/klassensamenstelling, mobiliteitsplan en het 
actieplan rapporten. De volgende MR is op donderdag 21 april. 
Tijdens deze vergadering komen de volgende punten aanbod: 

- Schoolformatie/klassensamenstelling 
- Informatieavond groepssamenstelling groepen 2 ouders 
- Vakantierooster 2022-2023 
- Rooster van aftreden, voorbereiding kandidaten-

verkiezingen.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de 
MR Dieuwerke Duursma via: mr.eshoek@primah.org. 

  

8. Rondvraag  
Yvonne: Een aantal lln. Van de Eshoek doen mee met een Pilot 
met de PO/VO Nassau.  
 
 

  

9. Sluiting  
De volgende vergadering is donderdag 21 april fysiek om 19.30 
en de laatste vergadering in juni is ook fysiek.  
 

  

 

Actielijst notulen 12-01-2022 

Wie  Wat  ✅ 

 

Marieke  29 november het  

voorstelstuk van de MR naar 

Anja sturen, Anja plaatst dat in 

de nieuwsbrief.  

 

Mariska/Marieke Terugkoppeling in de 

nieuwsbrief over de vragenlijst 

voor de thema-avond.  

 

Mariska/Marieke  Thema-avond   

Mariska en Dieuwerke  Maand april mail naar ouders 

over nieuw lid OG voor na de 

zomervakantie.  

 

Mariska  Maakt volgende week een 

bericht voor ouders over 

Oekraïne  
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Dieuwerke  Vraagt aan Nita om een stuk 

te schrijven over het PO/VO 

plusklas Nassau voor de 

nieuwsbrief.  

✅ gevraagd maar nog geen 

reactie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


