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Notulen MR vergadering dinsdag 17 november 2020 

 

Notulist Mijntje 
Aanvang 15.45 uur  

Waar Via Teams  

Aanwezig Geertje, Rieka, Lenard, Machiel, Mijntje 
 
Agenda 

 Onderwerp: Door wie: Aantekeningen: 

1 Opening Voorzitter 15:53 uur 

2 Vaststellen agenda Allen Volgorde agendapunten aanpassen ivm 
aanwezigheid directeur. Voorstel is om het eerste 
gedeelte in bijzijn van de directeur te plannen en het 
tweede gedeelte alleen met de MR-leden. 

3 Vaststellen notulen vorige 
vergadering 

Allen Reeds vastgesteld en online  

4 Ingekomen stukken Allen Extra cursusmap en zakboek MR worden in het 
postvak van de MR gelegd. 

5 Mededelingen directie Directeur 29 -10 overleg gehad met Petra (bovenschools 
directeur), wethouder, medewerker onderwijs en 
een medewerker van vastgoeddialoog, 
 
Ventilatie: men wil meedenken, meefinancieren. 
Offertes zijn aangevraagd. 7 ventilatie units nodig. 
1/3 wordt vergoed door subsidie van de overheid, 
1/3 door school. 1/3 door de gemeente. Gemeente 
gaat verdeling kosten school-gemeente nog 
bekijken. 
Prijsindicatie per installatie €6000,- á €7000,--. 
Zijn de installaties overdraagbaar naar nieuwbouw 
van de school? 
 
Huisvesting: overleg met wethouder gehad. Formeel 
antwoord gekregen. Er is contact geweest met alle 
stakeholders. Op (zeer) korte termijn kan worden 
begonnen met voorbereidingen. 
In een mondelinge toezegging heeft de wethouder 
toegezegd te streven naar nieuwbouw op huidige 
locatie. Gymzaal komt formeel later ter sprake. 
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Projectgroep/denktank: Lenard, Irene, Mijntje, 
Gerdina, ouder met kennis van bouw, ouder MR 
Rieka. Op afroep Petra (bovenschoolsdirecteur) en 
Anton (vastgoeddialoog) 

6 Continurooster Allen 
directeur 

Lenard deelt over dit onderwerp een presentatie. 
Dit onderwerp komt de komende tijd als vast 
agendapunt terug. 

7 Vaststelling Taakbeleid en 
normjaartaak 

Allen 
Directeur 

Met elk personeelslid doorgesproken en 
geaccordeerd. 

8 Goedkeuring 
werkverdelingsbeleid 

Allen 
Directeur 

Goedgekeurd door MR 

9 Goedkeuring schoolgids Allen 
Directeur 

Goedgekeurd door MR. 
In het nieuwe schooljaar komt er een andere versie 
van de schoolgids. 

10 GMR Notulen Rieka 13 oktober j.l.  
Geen vragen of opmerkingen. 

11 Terugkoppeling cursus 
Mijntje en Geertje 

Mijntje en 
Geertje 

Achterban betrekken door notulen in een paar 
regels op Social Schools  te zetten en door twee keer 
per jaar te vergaderen met de leerlingenraad. Dit 
kan ook via teams. 
MR vergadering een deel zonder directeur ivm het 
vormen van/komen tot standpunten onafhankelijk 
van input van de directeur.  
Missie/visie traject MR. Waar willen wij als MR naar 
toe werken. Waar zet MR “de tanden in”. 
Statuten moeten vernieuwd worden door het 
bevoegd gezag, de directeur. 
OPR verslagen van SWV De Langstraat moeten naar 
MR gestuurd worden. Geertje neemt hierover 
contact op met GMR (Goof). 

12 Rondvraag. Allen Pas akkoord geven als alle leden daadwerkelijk 
akkoord hebben gegeven. 

13 Sluiting Voorzitter 17:14 uur 

    

 Social Schools 
 

 Beste ouders/verzorgers, 
 
Op 17 november j.l. heeft de MR 
(medezeggenschapsraad) vergaderd.  Eén van de 
belangrijkste taken van de MR is het naar vermogen 
bevorderen van openheid, openbaarheid en 
onderling overleg in de school. Om deze reden delen 
wij de besproken punten met u. 
Vandaag is gesproken over: 
- aanschaf van goede ventilatiesystemen in de 
school. Uit onderzoek is gebleken dat de ventilatie 
op school niet aan de normen voldoet. 
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- De directeur, Lenard, heeft overleg gehad met de 
wethouder over toekomst van het schoolgebouw. 
- Mogelijkheden van een eventueel continurooster 
besproken. Dit is een terugkerend punt op de 
agenda van de komende vergaderingen. 
- het taakbeleid, normjaartaak en 
werkverdelingsbeleid zijn door de MR goedgekeurd.  
 
Mocht u over de besproken punten vragen hebben, 
dan kunt u zich richten tot de MR via: 
MR@obs-henridunant.nl 
Ook kunt u met uw vragen terecht bij één van de 
MR-leden: 
Rieka Verbeek (ouder) 
Geertje Koot (ouder) 
Machiel Roubos (leerkracht) 
Mijntje van Strien (leerkracht) 
 
Samen dragen we zorg voor de kwaliteit van het 
onderwijs op OBS J. Henri Dunant 
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