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MR vergadering 

Datum   : 9 maart ’20 omstreeks 19:00 uur 

Aanwezig                 :Emile (voorzitter), Silvi, Madeleine, Berry, Michiel, Reinier, Aida, Aysen 
 
                               
Afwezig :  
Notulist   :  Aysen 

 

 
 

Afspraken Actie/Wie doet wat? 

1. Welkom MR vergadering wordt 
geopend door Emile. 

 

 Vaststellen notulen 21 oktober 
2019 

Geen op-of 
aanmerkingen. 

 

2. presentatie conceptontwerp 
schoolplein (Michiel) 

Wellicht kan de 
toegangspoort en  het 
pad naar het 
schoolplein verbreed 
worden. Het 
conceptontwerp blijkt  
te ontwikkelen zijn. 
Het algemeen beeld is 
goed. 

Reinier gaat na of er vanuit 
gebiedsbeheer realisatie 
mogelijk is. 
 
Er bestaat de mogelijkheid 
de tuin in de zomer aan te 
passen. 

Mededelingen 

• 1 januari 2020 heeft Carli 
een dochtertje gekregen. 

• Nieuwe leerkracht Juf 
Nasibe is gestart. 

• De vrijwilligers Ad en 
Brigitte zijn gestopt met 
hun werkzaamheden voor 
de school. 

• Patrick de nog nieuwe 
conciërge heeft de school 
verlaten voor een volledige 
baan. 

• Er wordt voor 2 dagdelen 
personeel geworven voor 
administratieve 
werkzaamheden. 

• Stagiair Frans Hoen, is 
onverwachts overleden. 

  

 

ACTIE- en BESLUITENLIJST 

Medezeggenschapsvergadering bs 

Karel de Grote 
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• Zorgen zijn groot omtrent 
Corona en over 
ziek/verkouden 
leerkrachten of IB’ers die 
vervangen moeten 
worden. 

• Voortgang eigenbijdrage: 
Laatste groepje, dat nog 
niet bijgedragen heeft zal 
persoonlijk benaderd 
worden. De verwachting is 
dat net als vorig jaar 
iedereen bijdraagt. 

• GMR. Berry verteld, dat 
scholen op een tekort uit 
kwamen. Nu is dit 
gemiddeld. Dat tekort lag 
aan materialen die een 
langer looptijd hadden. 
Looptijden zijn nu terug 
gezet en verschillen 
worden terug gezet.  

3. Vakantierooster Schooljaar 
2020-2021 vrije dagen worden 
zoveel mogelijk aan elkaar 
geplakt.  

  

4. Ouder- kindgesprekken 
(Madeleine) De gesprekken zijn 
overal goed verlopen. Het 
algemeen beeld is liever praten 
met, dan over. 

  

5. Formatie 
De eerste aanzet is gegeven, om 
leerkrachten hun voorkeur te 
kunnen laten aangeven in welke 
groep zij willen les geven.  

  

6.Leraren tekort. 
In het Randstad gebied zijn 
problemen eerder zichtbaar. Het is 
niet uit te sluiten dat een 
vierdaagse werkweek kan komen. 
Het zou zelfs kunnen beteken dat 
niet bevoegden onder supervisie 
voor een klas kunnen staan.  

  

7. Website. Aysen heeft meerdere 
kritische puntjes over de website 
en schoolapp doorgemaild. 

 Ruben en Aysen komen bij 
elkaar om dit te bespreken 
en om te kijken of 
verandering nodig en 
haalbaar is. 

8. Rondvraag 
De volgende vergadering is 
gepland op 8 juni 2020 om 19:00 
uur. 
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