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Notulen MR vergadering dinsdag 9 februari 2021 

 

Notulist Mijntje 
Aanvang 15:30  

Waar Via Teams  

 
Notulen:  
 Onderwerp: Door wie: Aantekeningen: 

1 Opening Voorzitter 15:44 uur 

2 Vaststellen agenda Allen  

3 Vaststellen notulen 
vorige vergadering 

Allen Reeds vastgesteld en online  

4 Ingekomen stukken Allen - 

5 Mededelingen directie Directeur Michelle ziek, geen opvang ivm coronaregels. Kinderen blijven 
thuis. 
Prettig kinderen weer op school te hebben. 
OPR kandidaatstelling voor een personeelslid. Lenard stuurt 
deze mail door naar de collega’s. 

6 Nieuw MR-lid Allen Elske Messemaker – Kleijn 
Elske neemt 16 maart a.s. deel aan de MR vergadering om 14:15 
uur. Ze zal dan worden geïnstalleerd als MR-lid.. 

7 Nieuwbouw Allen incl 
directeur 

Ontw nieuwbouw: Synargis, grond van de gymzaal mag mee 
ontwikkeld worden. Voorstel tot volgende afspraak volgt. 

8 Continurooster Allen incl 
directeur 

Plannen mbt continurooster opgestart ivm corona. Zodra het 
weer kan draaien wordt het rooster tot de zomer weer 
teruggedraaid naar het oude rooster. Dit ivm 
benoemingfactoren van leerkrachten. 
Nieuwe Continurooster: geen verdere reacties, naast positieve, 
op ontvangen van ouders en team. 

9 Begroting Allen incl 
directeur 

Volgende week wordt hierover overlegd. Dit punt wordt 
doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

10 Corona Allen incl 
directeur 

Kinderen zijn gelukkig weer op school. Deze week aandacht voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling en herhaling van de lesstof. 
Ouders dragen buiten geen mondkapjes. Afstand houden lukt 
niet bij de poort. Mensen zouden aan de overkant moeten gaan 
staan. Hierover  
volgt nog een berichtje op Social Schools. 

11 Functioneren MR Allen incl 
directeur 

Communicatie met MR-leden en directie is goed. In het vervolg 
directie alleen daar waar nodig, bij de vergadering aanwezig. De 
rest van de vergadering alleen met MR-leden. MR verloopt 
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soepel, gestructureerd. Onderlinge communicatie en respect 
naar elkaar is goed waardoor veel mogelijk is. Denk aan de 
ontwikkeling van een verse visie icm de nieuwbouw. 

12 Updaten 
Huishoudelijk 
reglement en schema 
van aftreden 

Allen incl 
directeur 

Dit punt komt terug op de volgende vergadering. Geertje en 
Mijntje lezen regelement door voor de volgende vergadering. 
Eventueel aanpassen. 
Statuten ook aanpassen met datum. 

13 GMR Notulen Rieka Geen nieuwe notulen. Gisteren overleg geweest met raad van 
toezicht ivm tijdelijke overname taken Petra. Er wordt een 
tijdelijke bestuurder aangesteld. Dit is een lid van de raad van 
toezicht.  

14 Afscheid Rieka Allen incl 
directeur 

Als Elske besluit zitting te nemen in de MR nemen we 16 maart 
afscheid van RIeke. 
Nieuwe voorzitter: Mijntje wordt ingewerkt door Rieka. Dinsdag 
16 maart laatste dinsdag als vergaderdag om 14:15 uur. Daarna 
vergaderen op donderdag om 14:15 uur. 

15 Rondvraag. Allen Lenard: Bloembollen om ouders te bedanken voor de hulp 
tijdens het thuisonderwijs. Lenard neemt contact op met OR. 

16 Sluiting Voorzitter  

 
 
Social Schools: 
 
Op dinsdag 9 februari j.l. heeft de MR vergaderd. 
Lenard geeft aan het fijn te vinden dat alle leerlingen weer op school les krijgen na de 
thuiswerkperiode door corona. 
Gedurende de lock-down wordt op school het continurooster gedraaid zoals dat na de 
zomervakantie definitief van start zal gaan. Zodra de maatregelen door de overheid worden 
versoepeld, zal weer op het lesrooster van dit lopende schooljaar worden overgegaan. (zonder 
continurooster) 
Tijdens deze vergadering is het functioneren van de MR besproken met directie en de MR-leden. Alle 
leden zijn tevreden over de goede manier van onderling communiceren en het respect van de leden 
naar elkaar toe. Dit vormt een goede basis om binnen de MR allerlei onderwerpen open te kunnen 
bespreken. 
Tijdens de vergadering van 16 maart a.s. maakt de MR kennis met Elske Messemaker – Kleijn als 
nieuw lid van de MR. Rieka Verbeek zal dan terugtreden als MR-lid en voorzitter. Mijntje zal de taak 
van voorzitter op zich nemen. 
 


