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Agenda MR vergadering dinsdag 8 september 2020 

Notulist Machiel 

Aanvang 15:30 uur  

Waar School (met 
inachtneming van de 
1,5m afstand) 

 
 
 
Agenda 

 Onderwerp: Door wie: Aantekeningen: 

1 Opening 
- Welkom Mijntje 
- Afscheid Gerdina 

Voorzitter Rieka opent om 15.32 uur de 
vergadering. 
Mijntje wordt welkom geheten 
al nieuw MR-lid. 

2 Vaststellen agenda Allen Wordt vastgesteld. 

3 Vaststellen notulen vorige vergadering Allen Reeds vastgesteld en online. 
De vastgestelde notulen 
worden door de notulist naar 
Gerdina gestuurd en die plaatst 
deze op de site. 

4 Ingekomen stukken Allen Geen 

5 Mededelingen directie Directeur - Lenard vraagt Rieka 
naar het groot overleg 
tussen TSO, OR, MR en 
directeur. Rieka pakt dit 
op, zie rondvraag. 

- Lenard vraagt onze 
mening over zwarte 
piet. De MR vindt dat 
we met de tijd mee 
moeten gaan en 
adviseert om als team, 
sinterklaascommissie en 
OR hier goed over na te 
denken en een 
verstandige keuze 
hierin te maken. 

- Ventilatie: 
Vastgoeddialoog gaat 
voor de stichting 
metingen doen. Meting 
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wordt niet gedaan bij 
de Henri Dunant, 
aangezien de meting 
sowieso niet goed zal 
zijn. Dit betekent dat de 
GGD is ingeschakeld. 
Voor 1 oktober moet er 
een plan klaar zijn met 
adviezen. 

6 Concept jaarverslag MR Allen Machiel maakt het jaarverslag. 

7 Inventariseren scholingsbehoefte MR leden Allen Geertje en Mijntje willen graag 
de start cursus MR volgen.  
Rieka gaat navragen of dit 
stichting breed georganiseerd 
kan worden. 

8 Evaluatie schoolplan vorig jaar Allen Lenard vertelt over onze nieuwe 
manier van werken met 
ontwikkelgroepen en 
expertgroepen. Afgelopen jaar 
zijn de teamleden bezig 
geweest met handelingsgericht 
werken, 
ontwikkelingsverschillen en 
ontdekkend leren. Hieruit zijn 
mooie plannen, 
stroomschema’s en keuzes 
gekomen. 
De expertgroepen zijn vooral 
vakinhoudelijk bezig geweest, 
waarbij ook mooie resultaten 
zijn geboekt. 

9 Update corona Allen Momenteel weinig afwezigen. 
Met de herfst en winter in 
aantocht is de verwachting dat 
dit zal toenemen.  

10 GMR Notulen Rieka Geen 

11 Continurooster Allen - Nu we weer het oude 
rooster hanteren 
worden er (nog) meer 
signalen opgevangen 
van ouders die graag 
een continurooster 
zouden willen hebben. 

12 Huisvesting Allen Lenard neemt met ons de 
voorbereidingsnotitie van 
Vastgoeddialoog door. 
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13 Rondvraag. Allen Geertje vraagt naar de 
coronamaatregelen op school, 
of er genoeg zeep en 
desinfectiemiddel aanwezig is. 
Dit is het geval. 
 
Mijntje heeft een opmerking 
over artikel 9.3 in het 
huishoudelijk reglement. Het 
woord ‘info’ wordt weggehaald. 
 
Rieka vraagt waarom de 
koptelefoons niet door school 
worden verstrekt. Dit is gedaan 
omdat er over het algemeen 
met de koptelefoons van school 
niet heel zuinig wordt 
omgegaan.  
 
Rieka vraagt vanaf welke groep 
er Engels wordt gegeven, want 
in de schoolgids staat vanaf 
groep 7, terwijl er sinds dit 
schooljaar al vanaf de kleuters 
Engels wordt gegeven. We zijn 
bezig met een pilot om dit vanaf 
de kleuters aan te bieden. 
Mijntje licht de herziene 
inzichten hierin toe.  
 
Rieka vraagt of het juiste bedrag 
van de ouderbijdrage in de 
schoolgids is opgenomen. 
Lenard beaamt dit. 
 
Rieka vraagt wie bij het groot 
overleg van de TSO, OR en MR 
aanwezig wil zijn. Geertje wil 
dit. 
 
Rieka vraagt of de gemeente 
contact heeft gezocht met 
Lenard over het 
schoolzwemmen. Lenard geeft 
aan dat de gemeente inderdaad 
naar zijn mening heeft 
gevraagd. 
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14 Sluiting Voorzitter Rieka sluit om 17.18 de 
vergadering. 

 


