
 
 

 

Medezeggenschapsraad     notulen MR1 
Schooljaar 2020-2021   

28 september 2020 

Aanwezig: Madiha, Ayse, Mohamed, Liza, Anita, Simone 

 

Welkom Deze MR1 staat vooral in het teken van de oudergeleding bijpraten over wat er de 

laatste maanden gebeurd is en hoe de start van het schooljaar is geweest. 

Welkom aan Mohamed. Hij is als nieuw lid toegevoegd aan de MR van Fellenoord. 

Terugkoppeling 

start schooljaar 

Gebouw 

In de periode van thuiswerken tijdens de start van Covid-19 is het gebouw 

opgeknapt. Alles is geschilderd, boven ligt een nieuwe vloer, nieuw meubilair en twee 

nieuwe keukens (teamkamer en naschoolse). 

Onderwijs 

Met elkaar hebben we vorig schooljaar veel gesproken over goed onderwijs en hoe 

dit vormgegeven moet worden. Inmiddels wordt er veel overlegd over ons onderwijs 

en geven we dit met elkaar vorm. Dit komt ook terug in de jaardoelen 2020-2021. 

Team 

Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van meneer Rick, meneer 

Herman en meneer Jessy. Inmiddels is juf Otte gestart in groep 3 en juf Leandra in 

groep 1/2. Meneer Richard is inmiddels werkzaam op school als conciërge. Meneer 

Marvin heeft als gymdocent verlaten. Juf Michelle is vanaf dit schooljaar leerkracht 

bewegingsonderwijs op dinsdag en woensdag. Deze kosten worden gefinancierd 

vanuit de werkdrukgelden. Meneer Bert is één dag per week uit de klas om het 

naschoolse mee vorm te geven.  

 

Naschoolse 

Naschoolse is fijn gestart. Aanmelden gaat voortaan via de schoolapp. Ook is er een 

apart e-mailadres aangemaakt voor de communicatie. Ouders missen nog wel de 

terugkoppeling van inschrijving en nieuwe ouders de informatie over betaling. Hier 

wordt aan gewerkt. 

Invulling MR Mohamed is als nieuw lid toegevoegd aan de MR. Met het vertrek van de voorzitter 

vorig schooljaar is het belangrijk dat deze functie wordt ingevuld door een van de 

ouders. In MR2 wordt er besloten wie de voorzitter van de MR wordt. 

Activiteitenplan Het activiteitenplan wordt besproken en goedgekeurd. Wanneer na MR2 de vacature 

als voorzitter is opgevuld kan deze op de website/schoolapp geplaatst worden. 

Visie/Koers 

Schooldocumenten 

Voor de vakantie zijn alle documenten doorgenomen. We bespreken hoe we gestart 

zijn met de doelen passend bij visie/koers. 

Rondvraag -  N.v.t. 

 


