
Notulen MR vergadering 1 juli 2020 

Aanwezig: Evelijn Warning, Jolanda van de Konijnenburg, Lisette Havekes, Herman van Reine, 

Raghenie Schotvanger, Mounir Souirti, Chayriel Karia 

Notulist: Lisette Havekes  

1. Opening: 

De voorzitter opent de vergadering. De directeur schetst een beeld van de situatie sinds de 

heropening van de scholen. De school is op dit moment bezig met de afsluiting van het 

schooljaar.   

 

2. OR Financiën: 

De directeur presenteert het plan van de ouderraad die vorige week door de penningmeester 

(OR) is gepresenteerd. De directeur koppelt  de op- en aanmerkingen van de MR terug naar 

de penningmeester (OR) zodat hij de begroting definitief kan maken.  

 

3. Werkverdelingsplan/werkdrukgeld/formatie: 

De formatie voor schooljaar 2020-2021 is rond. De PMR heeft een aantal op- en 

aanmerkingen op het werkverdelingsplan, deze worden door de directeur aangepast. De 

directeur bespreekt nog binnen het MT de besteding van het werkdrukgeld. Hiervoor zullen zij 

een plan opstellen voor het team. De PMR zal instemmen met het werkverdelingsplan en met 

de besteding van het werkdrukgeld wanneer 2/3 van alle teamleden hierachter staan.  

 

4. Schoolgids: 

De directeur stuurt de schoolgids voor komend schooljaar door. De MR en het personeel 

kunnen hier op- en aanmerkingen voor sturen.  

 

5. Jaarplan 2020-2021, jaarverslag 2019-2020: 

De directeur zal z.s.m. starten met het opstellen van een jaarplan 2020-2021 en een verslag 

maken over schooljaar 2019-2020. 

 

6. Corona maatregelen: zomervakantie doorbrengen in risico landen (‘’gele’’ gebieden): 

De directeur vraagt binnen het bestuur naar de regelgeving van evt. quarantaine verplichting 

wanneer gezinnen naar risico gebieden zullen gaan in de zomervakantie en of het bestuur 

hierover berichtgeving doet naar ouders. Namens de MR graag berichtgeving naar ouders en 

toevoegen aan het protocol van het heropenen van de scholen.   

 

7. De eerstvolgende vergadering is op woensdag 23 september 2020 om 19.30 uur. 

 

Vergaderdata 2020-2021: 

23 september 
28 oktober 
25 november 
20 januari 
17 maart 
21 april 
19 mei 
30 juni 



 

 

8. Rondvraag: 

- Rapportage vertrouwenspersoon: Is er nu nog niet. De directeur gaat dit met de 

vertrouwenspersonen in de school bespreken. Nu wordt er soms wel samengewerkt 

tussen de vertrouwenspersoon en de IB, maar er is geen verslaggeving richting de 

directeur en/of het team. De MR is benieuwd naar hoe vaak er contact wordt gezocht met 

de vertrouwenspersonen en of hierover zorgsignalen zijn.  

- Instroom nieuwe kleuters corona maatregelen: De kinderen die 4 zijn geworden tijdens 

de schoolsluiting zijn inmiddels allemaal op school.  

- Informatie schooltandarts: Dit wordt niet vanuit school geregeld, maar door de 

schooltanddarts zelf.  

 


