
 

 

 

 

 

 

Notulen MR 22 september 2020 

Aanwezig: Maureen, El Mehdi, Mark, Ilse, Patricia, Hellen en Debbie 

 

1. Opening 

Voorstelronde leden MR. 

Maureen wordt voorzitter van de MR dit schooljaar.  

 

2. Mededelingen 

- Het 40-jarig jubileum van de school vieren we  op 1 en 2 oktober. Op donderdag 

werken de kinderen aan een schoolvoorstelling met dans (dit wordt gefilmd voor 

de ouders) en op vrijdag zijn er allerlei activiteiten d.m.v. 4 x 40 minuten 

waaronder spelletjes, film, stormbaan 

- Juf Lianne heeft nog zwangerschapsverlof komt medio november weer terug. 

- Goede start maar afgelopen week een moeizame week i.v.m. Corona. Leerkracht 

besmet met Corona, Ilse heeft contact met GGD gehad en bestuur. Hoe 

communiceer je dit met ouders? Ouders die in contact zijn geweest met leerkracht 

zijn geïnformeerd (geen besmettingsgevaar voor deze ouders) de rest van de 

ouders zijn niet geïnformeerd door een brief maar via een stukje in de 

nieuwsbrief. Bestuur wil niet dat er te veel informatie naar buiten gebracht wordt 

dus is er zo min mogelijk gecommuniceerd. Ouders willen graag sneller 

geïnformeerd worden. MR staat niet achter besluit van het bestuur. Ilse neemt dit 

mee naar het bestuur. 

- Digitaal inspectiebezoek m.b.t. zij-instromers. 

- Budget MR: 1000 euro. MR bepaalt waar dit bedrag naartoe gaat. Agendapunt 

voor volgende MR m.b.t. besteding van dit bedrag. 

- Hellen legt uit wat de GMR is en doet. Debbie mailt de agenda van de GMR aan 

de MR. 

 

3. Notulen  

De notulen van 8 juni 2020 zijn goedgekeurd door de MR. 

 

4. Schoolgids 2020/2021 

Per bladzijde wordt de schoolgids nagelopen en aangepast waar nodig.  

Aantal aandachtspunten die van belang zijn n.a.v. nalopen Schoolgids 2020/2021: 

- Verkeersouder: oproep verkeersouder gaat Ilse in de nieuwsbrief zetten 



- Opstarten Kidsteam: dit wordt besproken tijdens de studiedag op 7 oktober hoe 

we dit schooljaar weer gaan oppakken. 

- SchoolTV: kijken naar jeugdjournaal, welke groepen kijken dit? Dit wordt 

besproken in het team. 

- Stuk van het Steunpunt lijkt verouderd en gedateerd, Ilse gaat vragen of dit het 

nieuwste stuk is van het Steunpunt. 

 

Ilse gaat de Schoolgids aanpassen, Maureen tekent ter instemming voor de Schoolgids 

schooljaar 2020/202. 

 

5. Begroting schooljaar 2020/2021 

Ilse ligt de begroting van dit schooljaar toe. 

T.a.v. de leerlingenaantallen: max. 32 leerlingen per groep is de afspraak. Momenteel 

hebben we nog 3 plekken over in de onderbouw. 

Tekort komt door de aanschaf van het meubilair. 

Begroting wordt binnenkort besproken met het bestuur. 

 

Maureen tekent ter instemming voor de Begroting schooljaar 2020/2021 

 

6. "De handen ineen" en “Onderzoek" 

Besturen willen op bestuurlijk niveau gaan samenwerken. Er komt een convenant hoe ze 

willen gaan samenwerken. In de GMR komt dit punt zeker elke vergadering aan bod, we 

gaan dit goed in de gaten houden. Maandag 28 september wordt de GMR geïnformeerd 

over de stukken “De handen ineen” en “Onderzoek”.  

 

7. Loyalis 

Het AOV collectief contract met Loyalis wordt per 1 januari 2021 voor tenminste drie 

jaren verlengd, tot 1 januari 2024. Na deze periode wordt de overeenkomst telkens 

stilzwijgend met 1 jaar verlengd. 

 

8. Rondvraag 

Geen opmerkingen of vragen.  

 

De volgende MR is op dinsdag 3 november om 19.00 uur. 

 

 


