
 

 

Notulen MR-vergadering maandag 22 maart 2021 

Aanwezig: Sjoerd, Ed, Joyce, Natalja, Angela, Nikki, Irma 

 

1. Opening + vaststellen agenda; 

 - Nikki wordt officieel welkom geheten als MR-lid 

2. Notulen vorige overleggen (19-01-2021 en 03-02-2021);   

- zie Teams > Notulen 

3. Mededelingen MR 

- Geen 

4. Ingekomen stukken;  
 - Tijdschrift Info MR; gaat met ouder uit oudergeleding mee. 
 
5. Protocol sociale veiligheid;  

-zie Teams > MR > Documenten 
 
Eerder ingestemd document, nu met ook met bijlage; Oudergeleding MR stemt in. 
 
6. Begroting ;  

- zie Teams > MR > Documenten 
 
Ter info. Begroting wordt doorgenomen en er zijn geen vragen vanuit MR. 
 
7. Reglementen en statuten 
 - zie Teams > MR > Documenten 
 
2.0 versie in Teams. Enkele aanpassingen gedaan. Geen vragen en/of opmerkingen. 
Er wordt Ingestemd met het huishoudelijk reglement van MR. 
 
8. Stand van zaken en ervaringen onderwijs tijdens Corona 
Oudergeleding geeft haar kijk op deze Corona-periode. Grotendeels positieve reacties. Bij 
eerste groepsquarantaine wellicht eerder ouders doorgeven dat de groep thuisblijft. Er mag 
niet teveel tijd overheen gaan. 
 
 
 
 



9. Communicatie personeel / ouders 
Ouder geeft aan dat er wel eens ouders ontevreden zijn over dat ‘ze niet gehoord worden’ 
door de leerkracht. Zij vindt het lastig om te bepalen hoe ze hiermee om moet gaan. Als 
ouders klagen, is het het beste om te adviseren om (weer) in gesprek met de leerkracht te 
gaan. Daarna wellicht adviseren om IB-er in te schakelen. 
Is het voor ouders duidelijk welke route er gevolgd wordt ? > leerkracht, nogmaals lk, ib-er. 
Dit is meermaals gecommuniceerd. Wellicht in Nieuwsflits nóg maar eens melden. 
Ouders uit MR kunnen wel aanspreekpunt zijn. Bij twijfel dit punt wel inbrengen bij overleg. 
MR is er namelijk voor beleidszaken. 
 
10. Plan van aanpak KC Henri Dunant 
 - zie Teams > MR > Documenten 
 
Aangezien dit een beleidsstuk is, mag MR om opheldering vragen. Er zijn voor nu geen 
vragen. Mochten er alsnog vragen komen, dan worden ze naar secretaris gemaild. 
 
11. Informatie en mededelingen vanuit directie; 
 
- terug naar regulier rooster; we hopen dat de BSO’s weer open mogen, zodat er eventueel 
teruggegaan kan worden naar het reguliere rooster. Overheid zal wellicht dinsdag 23 maart 
met uitsluitsel komen. Dan moeten we als MR even bij elkaar komen om te kijken hoe e.e.a. 
in het vat gegoten gaat worden. 
 
- aanmeldingen; er zijn tot 1 okt 2021 nieuwe 18 leerlingen en tot 1 okt 2022 24 
aanmeldingen. Een positieve ontwikkeling voor de Dunant. 
 
- invulling OR (voortbestaan vereniging); 
Leerkrachten zijn actief geweest om nieuwe ouderraadsleden te werven. Er zijn 10 nieuwe 
ouderraadsleden. Ook is met de voorzitter van de OR een nieuwe opzet ontwikkeld om de  
werkzaamheden beter te reguleren. Over het voortbestaan van de ouderraad als vereniging 
wordt nog besproken met voorzitter. 
 
- subsidie Schoolkracht niet toegewezen. Directie blijft bezig om allerlei andere subsidies aan 
te vragen. 
 
12. Rondvraag 
 
- elke 3 maanden stukje Nieuwsflits 
- ouders MR kunnen online MR-cursus van OPOPS doen. 
 
Voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur 
 
 
Actielijst 
 
punt  wat  wie  (voor) wanneer  status  
          
01  Opzet MR Jaarplan  Sjoerd, Ed  Volgende 

vergadering  
lopend  



07  Jaarverslag MR   Ed  1 augustus 2021  lopend 
08 Stukje Nieuwsflits; wat doet 

MR, wie zit erin 
Ed 1 april 2021  

09 Vragen veiligheidsplan en KC 
plan van aanpak indienen 

MR volgende 
vergadering 

 

10 Overzicht data Nieuwsflits 
opvragen 

Sjoerd volgende 
vergadering 

 

 
 
 


