
 

 

Notulen MR-vergadering maandag 21 september 

Aanwezig: Sjoerd, Ed, Hans, Natalja, Joyce, Angela 

 

1. Opening; 

- De voorzitter opent de vergadering om 19.33 uur. 
- Agenda vaststellen; Een aantal punten wordt aan de agenda toegevoegd. 
- De voorzitter vertelt over de stand van zaken omtrent het mediation-traject. Afgesproken is dat de 
voorzitters van OV en MR met elkaar communiceren. Zij communiceren met de directie. Bij 
gezamenlijke start vergadering OV/MR sluit de directeur aan. Indien nodig kijkt directie zelf aan de 
hand van de agenda of ze aansluit bij de MR-vergadering.  
 
2. Mededeling;  

- Natalja en Hans worden verwelkomd als nieuw leden van de oudergeleding van de MR. 
 
 
3. Notulen vorig overleg (22-06-2020); + actielijst 

- Punten bij actielijst krijgen een uniek nummer. 
 
4. Ingekomen stukken;  
- mail samenstelling oudervereniging Dunant 
- n.a.v. voorstelmail mogelijke nieuwe leden van de oudergeleding van de MR; ouders regelmatiger 
informeren omtrent Corona-afspraken op en rondom plein (via Parro) 
 
5. Taakverdeling MR 
- Instemmen voorzitter MR; lid PMR en lid OMR stellen zich verkiesbaar als voorzitter. Stemming 
volgt anoniem. Lid PMR wordt met meerderheid van stemmen (5/6) gekozen als voorzitter. 
 
6. Wet AVG 
- In de kleutergroepen zijn de e-mailadressen van ouders gebruikt om in Teams te werken. Dit is 
goedgekeurd door de AVG-functionaris van de Stichting OPOPS. Dit is al eerder gecommuniceerd 
door directeur aan het voormalige lid van OMR. 
 
7. Continurooster 
- Bij de laatste stemming is er geen meerderheid bij ouders geweest voor een continurooster. Bij een 
volgend tevredenheidsonderzoek (januari 2023) zal deze vraag wellicht weer gesteld worden.  
In Sliedrecht is afgesproken dat er géén continurooster wordt ingevoerd, maar sommige scholen zijn 
op deze afspraak eenzijdig teruggekomen. 
MR vraagt of de vraag omtrent het continurooster eerder uitgezet kan worden. 



 
8. Ventilatiesysteem 
- Controleur geeft aan dat CO2-melder aan en ventileren voldoende is. MR vraagt zich af hoe dat 
moet in de winter. 
 
9. Evaluatie thuiswerken i.v.m. Corona/ besluitvorming lestijden. 
- Uit korte vragenlijst is gebleken dat ouders erg tevreden waren over de Corona-periode vanaf 
maart. Besluitvorming voortaan goed vastleggen in notulen. Is nu soms lastig te achterhalen waar 
een besluit precies genomen is. 
 
10. Evaluatie MR-verkiezing 
- Per gezaghebbende ouder is er een stemformulier meegegeven. De opkomst was groot. 
 
11. Reglement/ Statuten MR + terminologie + andere MR-zaken 
- lid OMR heeft gewerkt aan het handboek MR aan de hand van een model.  
- Actiepunt; de voorzitter benadert voorzitter Stichting OPOPS voor MR-reglement en statuten.  
MR-leden lezen het model Huishoudelijk reglement door en geven in de volgende vergadering aan 
wat ze aangepast willen hebben.  
- Faciliteiten MR; als we een externe om hulp willen vragen, moet daar budget voor zijn. Het is lastig 
om vooraf te bepalen om welk bedrag dit zou gaan. Dit moet in het reglement komen te staan.  
 
12. Schoolgids 
- De informatie in de schoolgids komt op een punt niet overeen met de informatie in de flyer van de 
OV. Directeur en voorzitter OV sluiten dit kort. Hans bespreekt het met voorzitter OV. 
 
13. Werkzaamheden externen tijdens Coronatijd 
- De afspraken over werkzaamheden van externen moeten goed nageleefd worden. In dien mogelijk 
geen werkzaamheden tijdens lesuren waarbij kinderen in de klas zitten. 
 
14. Jaarverslag MR 
- Voorzitter en secretaris pakken dit op. 
 
15. Rondvraag 
- Een lid van de OMR vraagt of er nog cursussen zijn voor (beginnende) MR-leden. 
OPOPS-Academy biedt deze cursussen aan voor leerkrachten en het is ook mogelijk voor de OMR-
leden. De voorzitter vraagt na of dit kan.  
- Tip voor de school: Contacten ouders/leerkrachten in deze tijd goed bijhouden en in investeren in 
betrokkenheid.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.27 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actielijst 
 

punt Wat wie (voor) wanneer status 
     
01 Opzet MR Jaarplan Sjoerd, Ed Volgende 

vergadering 
lopend 

02 
 

MR-reglementen en 
statuten opvragen bij 
Stichtingsbestuur 

Sjoerd   

03 
 

Opmerking schoolgids 
terugleggen bij voorzitter 
OV 

Hans   

 
 

    

 
 

 

 

 


