
 

Agenda MR overleg 

 

Dinsdag 29 september  2020       Tijd: 19.30u – 21.30u   

 

1. Opening   

Aanwezig; Marieke, Joep, Hannemarieke, Carla, Els, Odette (digitaal) 

Afwezig: Renske, Danielle. 

                                    

2. Rondvraag 

Visiedeel is bewust naar voren geschoven, dit ivm de overvolle agenda.  

 

3. Notulen vorig overleg 09-06–2020 

Enkele aanpassingen en goed gekeurd, Els zet ze op de website. 

 

4. Mededelingen van de directie 

Vooral gericht om kinderen zoveel mogelijk naar school te laten gaan, niet te veel ‘franje’. 

Alertheid blijft veel energie en tijd vergen.  

De linten blijven vooralsnog hangen rondom het schoolplein. 

We bieden geen online werk aan, tenzij een kind in quarantaine zit dan krijgt het in overleg 

met de mentor thuiswerk. 

Conexus heeft testcapaciteit ingekocht wat enorm scheelt in de wachttijd.  

 

5. Ingekomen stukken MR mail  

Alleen de kandidaten die zich hebben aangemeld, verder geen stukken. 

 

6. Voorzitterschap MR  

Rouleren of niet? Joep en Odette over en weer. Gezien de nieuwe aanwas is het 

waarschijnlijk prettig dat hierin wel wat vastigheid zit. 

9/11 Odette 

12/1 Joep 

22/03 Odette 

18/05 Joep 

14/06 Odette 

     

7. Mr-reglement   

Procedure nieuwe leden (stand van zaken). 

Een van de kandidaten heeft zich terug getrokken, in de vergadering wordt daarom 

besloten dat alle drie de kandidaten kunnen aansluiten. Reglement hoeft daarom niet 

aangepast te worden. Marieke en Els communiceren dit naar de nieuwe ouders, en gaan 

kijken hoe we dit schoolbreed gaan doen. Formeel geïnstalleerd na 9 november, dit ook 

communiceren naar ouders. 

Navraag gedaan bij Hannemarieke wat zij fijn had gevonden vooraf aan de vergadering? 

Ingepraat worden door een ander, niet gelijk in het diepe. Odette wil namens de 

oudergeleding wel inpraten, van de mentoren sluit Marieke aan. 

Inpraatsessie voorafgaand aan de vergadering, 19;30 – 20:00, daarna vergadering. Marieke 

verstuurt uitnodigingen. 

 

8. Stand van zaken Corona  

Wat doen we met de volgende bijeenkomsten, fysiek of digitaal? Per bijeenkomst wordt er 

bekeken. 9/11 digitaal 

 



 

9. Uitzetten vragenlijst ouders en mentoren (enquête) 

Anderhalf jaar geleden is er een vragenlijst uitgezet, respons was laag. In het voorjaar deze 

opnieuw uitzetten. Staat op de agenda voor januari. 

 

10. Schoolontwikkelplan  

Wijzigingen en vooruitblik nieuwe schooljaar  

- paginanummers toevoegen 

- namen aanvullen 

Odette en Hannemarieke nog op enkele inhoudelijke punten navraag gedaan 

 

11. Evaluatie werkplan + bijstellen    (vaststellen) allen  

 

12. Scholing  

Bewustwording en rechten & plichten MR, in relatie tot het  

boekje wat aangeschaft is.     (vaststellen)     Odette 

 

 

13. Jaarverslag 2019-2020 

Hannemarieke stuurt een paar tekstuele aanpassingen door. 

Aanvullen met vergaderdata. 

Verder een goed verslag. 

 

Partnerschapsavond 28 oktober gaat niet door. 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende vergadering: 

Maandag 9-11: op de agenda wie sluit wanneer aan bij TOP, kunnen ook mentoren zijn. 

Dinsdag 12/01: op de agenda vragenlijst ouders 

Maandag 22-03 

Dinsdag 18-05 

Maandag 14-06 

telkens van 19.30-21.00 uur 

 

TOP-overleg 

Maandag 21-09 

Dinsdag 26-01; Els 

Maandag 31-05 

 

ALV-OV 

Dinsdag 24-11 

 

 

 

 

 

 

 


