
Notulen Mr vergadering donderdag 2 april 2020 

Aanwezig: Marieke, Natascha, Marjoleine, Julie, Angela 

1. Welkom 

2. Notulen vorige vergadering van 23 januari 2020: 

Geen bijzonderheden. Marjoleine zorgt ervoor dat deze online geplaatst wordt. 

3. Coronamaatregelen, onderwijs op afstand en afgelaste school-evenementen. 

Eindtoets: Heeft niet plaatsgevonden. Het schooladvies was bindend. Over het algemeen waren 

daarmee geen problemen in meningsverschillen met ouders 

Schoolavond: We weten nog niet of en hoe het doorgang zal krijgen. Er wordt wel al wel 

nagedacht over een passend afscheid voor groep 8. 

Schoolreis en schoolkamp: Schoolkamp is geannuleerd en wat betreft de schoolreis wachten we 

op de nader te volgen richtlijnen. 

4. Ingekomen stukken/post 

Geen bijzonderheden. 

5. Informatie vanuit de GMR 

De werkgroepen zullen langzamerhand hun taken weer herstarten. Voor nu geen extra 

informatie. Sabine zou nog een stukje schrijven in de nieuwsbrief over de rol van de GMR. Dit 

komt later i.v.m omstandigheden. 

6. Evaluatie open dag 9 februari j.l 

Volgend schooljaar gaan we eerder en breder onze posters verspreiden. Verder laten we een 

poster maken die het hele jaar door hangt op bijvoorbeeld speelzaal en consultatiebureau. Onze 

kracht zit ook vooral in de individuele  afspraken die het hele jaar door gemaakt worden voor 

bezichtigingen. 

7. Renovatie toiletten 

Na de meivakantie hopen we dat de toiletten voor de bovenbouw ook klaar zullen zijn. 

 

8. Drinkflessen 

Vraag vanuit de MR is om de kinderen te attenderen op het leegmaken van de bekers voor ze 

huiswaarts gaan want ze zijn erg lek gevoelig. 

9. Vanuit directie en team 

Begroting: Normaal gezien neemt Marieke de MR leden mee door haar berekeningen  maar 

gezien de huidige omstandigheden is dit niet haalbaar. De begroting voor onze school is voor 

akkoord voor aankomend schooljaar. We zouden een krimp hebben van o,o2 fte maar dat 

verwaarloosbaar. De bezetting blijft dus hetzelfde alleen is het nu nog vorm geven aan de 

concrete invulling hiervan. 

Vakantierooster 2020 -2021: Deze is akkoord bevonden door en MR. 



10. Rondvraag 

Oudergeleding heeft een MR startcursus gevolgd en heeft vanuit daar wat nieuwe impulsen 

opgedaan. We bewaren deze in onze gedachten en zullen weer oppakken als de tijd zich daar 

voor leent. 

11. Ouder-avond Bewegend leren 27 mei a.s 

Helaas kan deze niet doorgaan i.v.m Corona. Marjoleine gaat kijken of we wellicht in de vorm van 

een webinar iets kunnen doen. 

12. Afsluiting  

13. Volgende vergadering 18 juni 2020 

Evaluatie functioneren MR 

Planning schooljaar 2020 -2021 

Formatie nieuwe schooljaar 

Concept schoolgids 

Begroting (Uitleg) 

 


