
 

Notulen MR-vergadering 05 januari 2020  

Plaats: eigen locatie, via Teams  

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur   

  

Aanwezig:  

Leden O.G.: Agnes, Desiree, Wesley  

Leden P.G.: Anneke, Miranda, Britt, Sanne  

  

1. Welkom en opening agenda  

Agnes opent de vergadering.  

2. Vaststellen conceptverslag vergadering 02/11/2020   

  

3. Mededelingen/ post     

• MR-magazine: met name over Corona. Weinig bijzonderheden.   

• Mail Ilse Franken: graag meer contact met ouders. Wat leeft er nu in de 

klassen? Denk bijv. aan extra toevoegingen in het PlusPuntje. Wat zijn 

verschillende manieren om de betrokkenheid te creëren bij ouders? 

Desiree gaat aan de slag met een enquête om ideeën/tips 

te verwerven.  

 

4. Punten voor jaarwerkplan n.a.v. gesprek   

a. Definitieve jaarwerkplan MR  

Het jaarwerkplan is besproken met Annemarie en wordt nog 

aangevuld en kort besproken in de volgende vergadering.   

b. Definitieve financieel jaarverslag 2020 MR  

Is besproken en definitief gemaakt.   

c. Definitieve jaarverslag kalenderjaar 2019-2020  

Definitieve jaarverslag komt volgende vergadering aanbod.   

d. Informatie meerjarig formatieplan  

Meerjarig formatieplan wordt gemaakt door de GMR. 

Hieruit  moet nog informatie worden gedeeld. Er wordt contact 

op genomen met de GMR.   

e. Voortgang jaarplan  

Wordt in een latere vergadering teruggekoppeld, n.a.v. CITO-

resultaten en doelen dit schooljaar. Dit wordt goed in de gaten 

gehouden n.a.v. Lockdown, wat is haalbaar in de planning.   

f. Informatie krijgen m.b.t. 1 oktobertelling   

We zitten met het leerlingaantal op een goed aantal. Er wordt 

een voorberekening gemaakt. Op 1 oktober 2020   

  

5. Corona  

De opstart van de lockdown is besproken. We zijn rustig gestart. We 

merken dat er meer kinderen aangemeld worden t.a.v. de 

vorige lockdown. Het is zwaar in combinatie met de online instructie, 



 

kinderen noodopvang en kinderen die worden uitgenodigd worden 

door de leerkracht.  

  

Besloten deel   

6. Mededelingen en notulen vanuit de GMR  

Geen mededelingen   

7. Mededelingen directie   

8. Actielijst  

  

Na de bespreking van de voorgenomen besluiten kan de overlegpartner 

gaan.   

  

8. Rondvraag  

• Desiree zou officieel dit jaar moeten aftreden. Er moet kenbaar 

worden gemaakt dat ze aftredend is en stelt zich weer herkiesbaar 

op. Dit wordt meegenomen in het PlusPuntje.   

• Effectiviteit vergaderingen. Is het een idee om de vergadering in de 

middag in te plannen. Dit is niet haalbaar. We vervroegen de 

vergaderingen. Anneke wordt tijdbewaker.   

 

 


