
Notulen MR-vergadering 8 oktober 2020 

Aanwezig: C. Kronenburg, M.C. Slootweg, J.S. van Dijk,  A. Dekker, M. Breunesse, C.A. Vossenstein 

(notulen) 

 

1.  Opening 

C. Kronenburg opent de vergadering met het lezen van Psalm 121. Deze psalm is ook in de huidige 

omstandigheden zeer actueel en toepasselijk. We lezen in deze psalm het beeld van de bergen: een 

berg, daar kun je tegenop zien; maar in deze psalm is de Heere op die berg. Elk vers stuk voor stuk 

wijst Hem aan als bewaarder, en in vs 7 ook als bewaarder van de ziel. Een troostrijk, versterkend 

woord. Aansluitend gaat C.K. ons voor in gebed. 

Mw. A. Dekker wordt als nieuw MR-lid personeelsgeleding hartelijk welkom geheten. 

 

2.  vaststellen agenda en notulen 7 juli 2020  

Een kleine wijziging in de agenda: punt 9 bespreken we eerst en we voegen een punt toe: corona 

Notulen 7 juli: geen op-/aanmerkingen 

 

9. Taakverdeling binnen MR 

De volgende taakverdeling wordt afgesproken:  

* C. Kronenburg 1ste Voorzitter, M.C. Slootweg 2e voorzitter 

* secretariaat: in loop van dit schooljaar neemt J.S. van Dijk dit geleidelijk over. 

De nieuwe taakverdeling zal in de eerstkomende nieuwsbrief naar de ouders worden 

gecommuniceerd. 

 

2b  (toegevoegd punt) Corona 

Vanuit MR oudergeleding wordt geïnformeerd hoe op school de actualiteit rondom corona beleefd 
wordt. Aangegeven wordt dat het angstig dichtbij komt, het is ook zo ongrijpbaar. Iedereen weer 
extra alert op naleven van de regels en adviezen.  
 

3.  Ingekomen en verzonden stukken: 

07-10: brief open vacature OPR – ter kennisgeving aangenomen.  

 

4. Jaaragenda Bestuur & MR  

Jaaragenda bestuur wordt ter kennisgeving aangenomen.  

Jaaragenda MR: wijziging datum vergadering 04-03-2021  11-03-2021  

Schoolkrantartikelen jaartal onjuist: resp. 2020 en 2021 

Aangepaste jaaragenda 20-21 MR zal worden rondgestuurd 

  



5. Actiepunten 2019-2020 (evaluatie)  

* IB: Vanuit MR-oudergeleding komt de vraag naar het beleid van de school rondom verwijzing. In 

hoeverre is er oog voor afweging klassenbelang / individueel belang t.o.v. verwijzing SBO. Hoe wordt 

deze afweging gemaakt? Graag ontvangt MR hier antwoord op. 

* ICT: had de datalek niet aan de MR gemeld moeten worden? 

  

6. Actiepunten 2020-2021   

* Coronacrisis: MR mist doel en actie. Zijn we als school voorbereid op een evt nieuwe crisis, het 

scenario school opnieuw dicht? Is daar een draaiboek voor? 

* Identiteit: het ontlokt de MR de vraag: is identiteit niet meer dan dit? Hoe betrekken we leerlingen 

bij identiteit? Dit wordt hier niet als actie teruggezien… 

* Inspectiebezoek: complimenten vanuit MR dat zaken uit het inspectierapport meegenomen 

worden en benoemd worden als actiepunten. 

* Klimaatsysteem: MR hoort geluiden dat niet elk personeelslid even tevreden is. In hoeverre zit hier 

een doel en actie in? 

* Personeel: MR concludeert dat dit vorig jaar ook al op de actielijst stond. MR verwacht dat er dit 

jaar een concreet plan komt.  

    

7. Managementrapportage kwartaal 2 2020  

Deze wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

8. Evaluatie ALV 17-09-2020 

C. Kronenburg heeft de MR vertegenwoordigd op de ALV. Besproken dat er diverse overleggen 

plaatsvinden, er is een goede verstandhouding met het bestuur. Streven van MR is een toegevoegde 

waarde te zijn. 

Wb ouderbetrokkenheid – idee: enquête te houden wat er onder ouders leeft. Dit nemen we als 

punt mee naar de volgende vergadering. 

     

10. Personeel   

Enkele zorgen mbt gezondheid personeel worden kort besproken 

 

11.  rondvraag en sluiting 

M.C. Sl. Spreekt zijn zorg uit dat mogelijk de overheid geen christelijke visie op burgerschap meer 

accepteert. Personeelsgeleding geeft aan dat invulling burgerschap op personeelsagenda punt van 

aandacht is, maar op dit moment er nog niets over te zeggen is (vergadering met spreker werd 

geannuleerd). Op agenda nov komt dit punt terug. 


