
Notulen MR vergadering  

8 juni 2020 

19.00 uur in de personeelskamer volgens RIVM normen 

M.k.a. Gonda 

 

1 Opening en welkom; Grieke neemt voorzittersstokje over. 

2 Notulen vorige vergadering (2 maart 2020); goedgekeurd ( na 

aanpassing) 

3 Informatie directie: 

informatief/ advies:  

opstart VSO 2 juni, helaas was het vervoer pas een week later 

op orde. Deze week pas volledige opstart van VSO. 

Opmerking van de ouders dat de chauffeurs vrij laconiek 

omgaan met het houden van anderhalve meter afstand (geen 

goed voorbeeld naar leerlingen toe) Vanuit school zullen we 

signaal afgeven dat er op protocol gelet moet worden. 

Opmerkingen over corona/thuiswerktijd: vraag waarom niet 

meer computer lessen? Uitleg gegeven over de complexiteit 

hiervan door personeel. 

jaarplan 2019-2020 evaluatie;  jaarplan is nog in ontwikkeling, 

zie het als tussenevaluatie. 

feedback concept jaarplanning 2020-2021: o.a. studiedagen, 

ouderavonden; vele planningen nu nog onzeker (bijv. 

ouderavond) vanwege corona 

formatie stand van zaken:  o.a. IB-er SO, vervanging 

ouderschapsverlof . 

Verder kwam aan de orde de nieuwe ontwikkeling van het 

opheffen vd SOTP groep en deze oplaten gaan in een SO2 groep 

(met ondersteuning). Hierover wil de MR nader geïnformeerd 

worden. Er is een verzoek hierover uitgegaan naar Janet en 

Gera. 



Financiën; positief is dat er geld wordt besteed aan de vloer van 

de gymzaal 

instemming P geleding: 

werkverdelingsplan (individueel overzicht jaartaak nog mee 

bezig), nog geen instemming. Eerst verdere informatie 

afwachten over de opzet van de nieuwe formatie.  

4 Inbreng ouders: zorgen om de opzet nieuwe SO-lijn (SOtp bij 

SO2).Vraag om onderbouwing van het plan. Zijn veranderingen 

wel verstandig in deze tijd van  corona? Er zijn al zoveel 

veranderingen. 

5 Inbreng personeel: Gonda gaat aankomend schooljaar MR 

verlaten. Er is een oproep uitgegaan naar het personeel voor 

een nieuw MR lid. Men kan reageren tot 19 juni 

6 MR verkiezingen: nieuw lid P geleding ( zie 5) 

7 Jaarverslag inbreng punten 

8 Schoolgids info wijzigen ; nieuwe MR leden er in zetten. 

9 Stukje voor de nieuwsbrief 

10 Actielijst 2019-2020 

11 GMR: - 

12 Ingekomen stukken: uitgedeeld 

13 Rondvraag: -  

 

volgende datum: 29 juni 


