
 

Notulen MR-vergadering 14 sept 2020  

Plaats: lerarenkamer Plataan  

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur   

  

Aanwezig:  

Leden O.G.: Agnes, Desiree, Wesley  

Leden P.G.: Anneke, Miranda, Sanne   

  

1. Welkom en opening agenda  

Agnes opent de vergadering. Maken van de nieuwe leden foto wordt 

verplaatst naar de volgende vergadering.  

  

2. Vaststellen conceptverslag vergadering 15/06/2020    

  

3. Mededelingen post      

• MR-magazine: er zijn een aantal aandachtspunten besproken  

  

4. Jaarwerkplan van september/oktober    

a. Jaarverslag bevoegd gezag     

b. Informatie klachtenregeling SKOBOS: Agnes heeft contact gehad 

met Mariyana. Dit is een SKOBOS-breed document. MR hoeft 

deze niet behandelen.    

c. Huishoudelijk regelement MR is besproken. Deze staat vast.   

d. Takenlijst is aangepast.   

e. Concept jaarwerkplan MR bespreken   

f. Concept financieel jaarverslag 2020 > Janneke > Wie neemt 

deze taak over?              

i. Boek bestellen n.a.v. cursus  

    ii.    Abonnementen   

ii. Afscheid Janneke   

g. Concept begroting MR kalenderjaar 2020: i.v.m. de flexibele 

ruimte in het budget wordt dit niet vooraf vastgesteld  

h. Concept jaarverslag kalenderjaar 2019-2020   

i. Corona: 'Wat doen we als Corona de school treft?' Advies 

is om een draaiboek te maken ('Wat doen we als de 

leerkracht ziek wordt? Wordt er gecommuniceerd wanneer 

een kind ziek is? Wanneer mag een kind thuis een laptop 

gebruiken? Hoe zit het met de privacy van de 

leerlingen/leerkrachten?') Heeft de MR hierin een 

informatierecht? Agnes wil meedenken met een 

draaiboek.   

ii. Communicatie naar ouders vanuit MR  

iii. Verkiezingen   

i. Inventariseren scholingsbehoeften: komt in een latere 

vergadering terug.    



 

j. Verplichte informatie vanuit bevoegd gezag: komt in een latere 

vergadering terug.   

k. Speerpunten vaststellen MR: komt in een latere vergadering 

terug i.v.m. gesprek directie   

l. Notulen voorgaand jaar van site  

m. Communicatie verbeterd  

> Brainstormen hoe/wat in het Pluspuntje, wat zijn de 

onderwerpen waarover ouders mee kunnen denken  

 
Besloten deel   

6. Mededelingen en notulen vanuit de GMR  

7. Mededelingen directie   

  

Na de bespreking van de voorgenomen besluiten kan de overlegpartner 

gaan.   

  

8. Rondvraag  

•  Graag meer betrokken bij instemming, advies- of informatierecht.  

•  In overleg met directie betrokkenheid MR verhogen  

•  Klimaat in de klas besproken  

 

 

 

  


