
 

Notulen MR-vergadering 15 juni 2020  

Plaats: eigen locatie i.v.m. Corona  

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur   

Aanwezig:  

Leden O.G.: Agnes, Desiree, Janneke, Wesley  

Leden P.G.: Anneke, Miranda, Sanne   

  

1. Welkom en opening agenda 

 

Agnes opent de vergadering. Wesley en alle overige leden stellen zich kort 

voor.  Het maken van de nieuwe ledenfoto wordt verplaatst naar de eerste 

vergadering van het nieuwe schooljaar.  

 

2. Vaststellen conceptverslag overleg vergadering 18/05/2020  

 

Notulen is goedgekeurd en vastgesteld.  

  

3. Binnengekomen- en uitgaande post (mail en post) 

 

-  Binnengekomen post is besproken  

o MR magazine: geen bijzonderheden 

o Mail binnen gekomen, deze is besproken.   

 

4. Jaarwerkplan en actielijst van de maand april-mei   

a. Jaarwerkplan MR komend schooljaar, bij de start van het nieuwe 

schooljaar is het activiteitenplan af.  (Sanne en Anneke, overleg 

Annemarie)  

b. Stukje MR voor in schoolgids is af. Deze staat in de schoolgids. Hetzelfde 

stukje wordt ook op de website geplaatst. (Sanne > 

Annemarie/Patrick)  

c. Jaarverslag bevoegd gezag. Nog niet ontvangen, dit wordt begin 

volgend schooljaar meegenomen. Agnes neemt contact op met 

Annemarie.   

d. Nieuwe data MR vergaderingen plannen. Wesley prikt een aantal 

nieuwe datums.   

e. Informatie klachtenregeling SKOBOS. Agnes neemt contact op 

met Mariyana. Deze wordt de volgende vergadering meegenomen.   

f. Formatieplan/leerlingenaantal. Formatie heeft in het PlusPuntje van 12-

06-2020 gestaan. Het leerlingenaantal is besproken.   

g. CITO-uitslagen worden meegenomen in het nieuwe schooljaar. Het 

team bespreekt deze uitslagen de eerste studiedagen aan het einde 

van de vakantie.   

 

5. Brainstormen verbeteren communicatie  

o School is de laatste weken dagen telefonisch slecht bereikbaar  



 

o Zodra er een nieuw kind start of de klas verlaat dit graag via de 

klassenmail laten weten.   

o Contact SKOBOS en alle ouders. Welke beslissingen worden SKOBOS 

breed gemaakt en hoeverre moet dit mee worden genomen. SKOBOS 

moet één lijn trekken, er wordt nu te veel verschil gemaakt. Liesbeth 

maandelijks in het PlusPuntje, zo voorkom je verschillen op de scholen.   

o Contact MR en directie   

o Contact MR en alle ouders. Wat zou u, als ouders zijnde, graag 

besproken willen hebben in de MR. Deze vraag wordt in het nieuwe 

schooljaar in het Pluspuntje vermeld. Een aantal weken na de start van 

het schooljaar.   

o Contact groepsleerkracht met alle ouders, contact mail met wat leeft 

in de klas (4 a 6 weken).   

o Contact directie met alle ouders, verbeteringen met het Pluspuntje.   

▪ Ideeën:   

• Stukje van leerlingen (pen wordt door gegeven, per groep evt. )  

• Wat leeft er in de school  

• Waar zijn we mee bezig  

• Voorwoord/column van Annemarie.   

  

8. Rondvraag:   

o School is laatste tijd slecht bereikbaar. Lange tijd voor er opgenomen 

wordt, of helemaal niet. Dit wordt terug gekoppeld.   

o Afscheid Janneke  

o Vraag m.b.t. de klassenfoto. Fijn dat dit in elke groep wordt gedaan. 

Graag communiceren via het PlusPuntje.   

 

  


