
Notulen 
MR Vergadering 

 

Datum: Maandag 21 september 2020 

Aanvang 20.00 uur 

Sluiting 22.00 uur 

Locatie Lokaal groep 6/7/8 

Notulist Chantal 

Aanwezig 

Bart Gorter (voorzitter, en lid OG), Anton Brinkman (lid OG), Niels 

Koster (directie), Leonoor Seidel (lid PG) en Chantal Huizenga 

(secretaris, Lid PG) 

Afwezig - 

 

 

 Agendapunt: Opmerkingen: 

 Opening/Start: 

 

Opening door Bart. 

 

 
Vaststellen agenda en 

inventariseren rondvraag 
Goedgekeurd 

 
Notulen vorige vergadering 

25 mei 2020 
Notulen van 25 mei 2020 goedgekeurd 

 Onderwijsinhoudelijk 

 

Verantwoordings 

document 2019-2020  

(ter vaststelling) 

Vastgesteld door de MR. 



 Jaarplan 2020-2021  
Niels heeft het jaarplan per punt toegelicht aan de 

MR. MR heeft dit goedgekeurd 

 

Rooster – evaluatie 

continurooster + eventuele 

vervolgstappen 

Het grootste gros van de leerkrachten heeft het 

continurooster als fijn ervaren. Er zitten voor en 

nadelen aan. Organisatorisch moet er goed over 

nagedacht worden, vooral ook voor de kleutergroep 

en de vakleerkrachten. Leden OG hebben vrijwel 

alleen maar positieve punten van ouders gehoord. 

Binnen het team moet het besproken worden, 

daarna zal er een peiling naar de ouders gaan. Dit 

moet vanuit de MR komen. Bart en Anton stellen 

vragen op die naar de ouders kunnen. 

 Algemeen 

 Stand van zaken Corona 

We houden ons elke keer aan het protocol ´corona 

basisonderwijs´. Deze wordt telkens herzien en 

aangepast, wanneer de situatie veranderd. Tot nu 

toe valt het hier nog mee, maar het komt steeds 

dichter bij. Hier moeten we rekening mee blijven 

houden en we blijven de berichtgevingen in de gaten 

houden en passen waar nodig ons handelen 

aanpassen.  

 Jaarplanning MR 

De jaarplanning houden we aan zoals hij nu is. Voor 

aankomend schooljaar hebben we de volgende 

vergaderdata opgesteld: 

- 23 november 2020 

- 25 januari 2021 

- 22 maart 2021 

- 17 mei 2021 

- 21 juni 2021 

 Taakverdeling MR Bart blijft de voorzitter en Chantal de voorzitter.  

 Scholingsbehoefte MR Geen scholingsbehoefte binnen de MR 



 Rondvraag 

Zakelijke ouderavond? Formeel moeten de stukken 

doorgestuurd worden e.d. I.v.m corona kunnen we nu 

niet een fysieke zakelijke ouderavond organiseren. Het 

formele gedeelte wordt rondgestuurd en later dit 

schooljaar (februari, buiten?) gaan we kijken of we een 

inhoudelijk deel voor de ouderavond kunnen 

organiseren. Bart kwam nog met het punt dat 

oudergesprekken wat eerder naar ouders te 

communiceren, vooral het rooster met data en tijden/ 

tevens extra attenderen op de jaarplanning.  

 

 

Actiepunt Wie 

Vragen opstellen enquête 5 gelijke dagen 
model 

Bart en Anton 

Achtergrondinformatie over ervaringen binnen 
het team en over voor/nadelen 5 gelijke dagen 
model 

Niels 

Enquête na de herfstvakantie naar de ouders Bart en Anton (vanuit MR) 

Notulen doorsturen Chantal 

 


