1. Opening
Digitaal aanwezig: Leon van Roosmalen, Hanneke Poels, Jose Vis ,
Marco Janssen Hanneke Bens Renske Verlinden ellen vloet Ilone Gevers
afwezig: Kursat Kalin
2. Vaststellen Agenda 20:00-20:05u we kijken wat we door kunnen schuiven of in
kunnen korten ivm lange agenda
3. Voorzitter, secretaris en penningmeester (notulen, stukken, agenda) 20.05-20.15u
niet behandeld
4. Notulen vorige vergadering 20.15-20.20u niet behandeld
5. Welkom heten José Vis door Marco 20.20-20.25u behandeld
6. Begroting 2021-2022 1e opzet 20.25-20.40u (Marco) Marco presenteert PowerPoint,
we voorspellen 5 jaar vooruit, het ziet er positief uit
7. OR toelichting reden aanwezig bij MR 20.40-21.00u
Namens OR Denise Portier, Djonina van Dinten aanwezig
(openbare gedeelte tot 21.40u) in de statuten dat we jaarlijks bij elkaar komen kijken,
korte lijntjes. Ilone sluit volgende keer aan bij de OR
8. RIE en actiepunten 21.00-21.20u, verschuift naar de volgende vergadering
9. Secularisering: aandeel leerlingen openbaar onderwijs in de wijk en ‘t Cuijkse.
21.20-21.40u
10. Personeel vervangingen (zwangerschap en corona gerelateerd) 21.40-21.50u
Maaike start op 4 februari weer
11. Ontwikkelingen corona: 21.50-22.00u
a. Update/vragen
b. Is er behoefte aan evaluatie?
c. Wat hebben we geleerd vanuit de 1e lockdown?
12. GMR 22.00-22.05u
a. Punten vanuit laatste GMR (Ellen)
b. Actie vanuit MR naar GMR van 21-01-2021
13. Actielijst doornemen 22.05-22.20u

14. Lief en Leed: 22.20-22.30u; Amanda is moeder geworden van dochter Nora, Marco
is opa geworden van Luuk
15. Rondvraag 22.30-22.35u
-kosten 22 februari: We vragen het budget na en gaan voor de optie met een jaar
lang een vraagbaak op de achtergrond
16. Sluiting 22.35u We sluiten de vergadering om 22.05!!!

Actielijst:
22 februari: extra avond ivm scholing via CNV (we starten waarschijnlijk om 19.30)
volgende vergadering: 18 maart
agenderen voor de volgende vergadering: Voorstel om in het vervolg om 19.30u te
starten, alle aanwezigen gaan akkoord, nog navragen bij Kursat
-hoe staat het met het bijbouwen van De Waai?
-RIE en actiepunten
-budget MR
Actielijst: notulen 10 november 2020
nr

wat?

wie?

1

hoe/wanneer gaan we ouders inlichten over onze
onderwijsvernieuwingen
idee: filmpjes/interviews vooral positieve punten
benoemen

Marco, begin volgend
schooljaar
punt van vorig jaar? idee om
dit mee te nemen tijdens de
studiedag van 5 februari

2

goedgekeurde notulen aan Eric doorgeven voor op de
site

Hanneke Bens
gedaan

4

besluit doorgeven: douchen na de gymles

team

5

schema leerkracht afvaardiging GMR, mailen naar
Hans Schellekens, met mailadressen

Hanneke Bens
gedaan

6

agenderen een van de volgende MR vergadering:
● foto maken voor op de flyer

iedereen mailt een pasfoto
Hanneke Poels mailt een
pasfoto aan Marco

7

Hoe gaan we om met de plaatsen vlak bij het raam?
ivm ventilatie Corona Met de CO2 meters houden we

Marco

bij wanneer de ramen geopend moeten worden (iig
tijdens pauzes en gym)
8

jaarplanning MR agenda maken/zoeken: agenderen
inclusief linkje

Hanneke Poels, eventueel
Hanneke Bens en Kursat

9

OR budget vanuit MR, dit bespreken we op een latere
vergadering

Kursat

11

Budget MR, hoeveel bedraagt dat en wat gebruiken wij
ervan (en wat doneren we, waarvoor, aan de OR)

Ilone
navraag gedaan, kritisch
kijken naar het MR magazine,
zie document op drive,
controleren in de statuten
waar onze budgetten uit
bestaan en hoe we dat gaan
inzetten (verdelen
(geoormerkt) met de OR/
teambuilding/
lidmaatschappen)

12

nieuwe MR reglement op de site zetten

Marco

13

MR (en notulen) onder de aandacht brengen

Jose, mailt het naar Hanneke
Bens

14

kritisch kijken naar de website

Hanneke Poels

15

bijwonen OR vergadering

Ilone (26 januari)

16

notulen OR verspreiden onder MR

Hanneke vraagt na bij Kursat,
Ilone stuurt de laatste versie
en zet ze op de drive

17

tussenevaluatie lockdown, idee ouders vragen om
elkaars kinderen op te vangen, vooral bij de
noodopvang zouden we graag kleinere aantallen zien

Hanneke neemt dit mee naar
het MT

18

taakverdeling leerkrachten versus
onderwijsassistenten, navragen tijdens de GMR

Hanneke Bens, Kursat

19

navragen budget training MR CNV

Ellen en Ilone

20

MR magazine opzeggen

Ilone

Rooster van aftreden

oudergeleding

leerkrachten

2020/2021

Hanneke Poels

Hanneke Bens

2021/2022

José Vis

Renske Verlinden

2022/2023

Kursat Kalin
Leon van Roosmalen

Ellen Vloet

2023/2024

Ilone Gevers

