
 
 

 

Medezeggenschapsraad       MR3 
Schooljaar 2020-2021   

25 januari 2021 

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

Aanwezig als adviseur: Carmen  

 

Welkom  

Stand van zaken - Notulen MR1 + MR2 zijn goedgekeurd en worden op de 

website geplaatst. 

- Met de naschoolse zijn er afspraken gemaakt over het 

ophalen via het plein. Deze afspraken zullen iedere periode 

herhaald worden naar ouders, kinderen en studenten. 

- Mohamed en Carmen hebben contacten gelegd over het 

parkeren rondom de school. Binnenkort plannen zij samen 

een afspraak om hiermee verder te gaan. 

Covid – 19  - We zien steeds meer vraag bij ouders naar de noodopvang. 

We moeten goed kijken naar het toelaten van leerlingen. 

We begrijpen iedere vraag die binnenkomt, maar we 

moeten ervoor waken dat de noodopvang niet te groot 

wordt i.v.m. lesgevende taken leerkrachten. 

- Activiteiten die gepland stonden zijn afhankelijk van het 

wel/niet open gaan van de scholen na 8 februari. 

- We hebben besloten in kleine groepen de CITO toetsen af te 

nemen. Voor de vakantie komen de groepen 3, 5 en 8. Na de 

vakantie worden de toetsen afgenomen in de groepen 4,6 

en 7. De rapporten gaan mee op donderdag 11 februari. 

Begroting - Begroting 2021 wordt toegelicht door Carmen en 

goedgekeurd door de MR. 

- De ouderbijdrage wordt vanaf schooljaar 2021-2022 

verlaagd naar €50,00. 

Tussenevaluatie 

jaardoelen 

- Dit agendapunt is verschoven naar de volgende 

bijeenkomst. 



 
 

 

Nieuws vanuit 
MT/DIR/IB/team/OR/GMR 

- Er is een vragenlijst vanuit SKPO uitgezet naar alle ouders. 

We hebben al veel reacties maar gaan met elkaar ouders 

aanspreken op het invullen. 

- School is bezig met het vullen van vensters/scholen op de 

kaart. 

- VVE meerjarenplan wordt samen met Korein opgesteld voor 

de komende 4 jaar. 

Mededelingen / vragen - Simone deelt de uitnodiging voor de cursus MR op 8 

februari en 22 februari. 

- Ouders vullen een review in via Google over basisschool 

Fellenoord. 

- We spreken kort met elkaar over de extra vakantieweek in 

juni. Carmen gaat bij het team informeren hoe we hiermee 

om gaan. 

 


