
Notulen 
MR Vergadering 

 

Datum: Maandag 25 mei 2020 

Aanvang 20.00 uur 

Sluiting 21.00 uur 

Locatie Lokaal groep 6/7/8 

Notulist Chantal 

Aanwezig 
Bart Gorter (voorzitter, en lid OG), Niels Koster (directie), Leonoor 

Seidel (lid PG) en Chantal Huizenga (secretaris, Lid PG) 

Afwezig Henk Stoffers (lid OG) 

 

 

 Agendapunt: Opmerkingen: 

 Opening/Start: 

 

Opening door Bart. 

 

 
Vaststellen agenda en 

inventariseren rondvraag 
Goedgekeurd 

 
Notulen vorige vergadering 

27 januari 2020 
Notulen van 27 januari 2020 goedgekeurd 

 Onderwijsinhoudelijk 

 
Status werkverdelingsplan 

(informerend) 

Niels legt kort uit hoe het werkverdelingsplan eruit 

ziet en dat dit nog even afhangt van de formatie. De 

formatie zal binnenkort definitief zijn. Aan de hand 



daarvan wordt het werkverdelingsplan weer 

besproken en zal dan vastgesteld worden. 

 Formatie nieuwe schooljaar 

Het formatieplan heeft iedereen gelezen. Niels ligt 

hem nog even kort toe. We zitten in de laatste fase, 

we wachten op de definitieve bevestiging vanuit 

bovenschools bestuur. 

 Vakantierooster 

Vakantierooster heeft iedereen bekeken en 

goedgekeurd. De studiedagen moeten nog ingevuld 

worden, hier zijn al wel ideeën over: planB2, gynzy 

cursus, IEP. Er zullen hier zo snel mogelijk data 

aangekoppeld worden. 

 Vervanging methodes 

Niels heeft in kaart gebracht wat er in huis is, wat we 

willen vervangen en wat er dus weg kan. Niels heeft 

uitgelegd hoe deze cyclus in elkaar zit en ligt het kort 

toe. MR heeft dit goedgekeurd. 

 Schooltijden 

In deze periode hebben we de luxe om het 

continurooster te proberen. Als team zijn we 

positief, ook leerlingen zijn positief over het 

continurooster. De insteek is om te kijken of we tot 

aan de zomervakantie een proef kunnen draaien met 

het continurooster. De vraag is nog even of dit kan, 

dit hangt nog even af van het protocol van PO. Dit 

wordt vervolgd. 

 Algemeen 

 Rooster van aftreden 

De vacature voor een nieuw mr-lid(og) is er net uit. 

We wachten de reacties af en zoniet dan gaan we na 

de zomervakantie actief werven en/of opnieuw de 

vacature (herinnering) uitzetten. 

 Vergadering in juli? 

Wat ons betreft is dit niet nodig. Het meeste is 

vandaag besproken en starten fris volgend 

schooljaar. 

 Rondvraag Geen vragen. 

 

 



Actiepunt Wie 

Notulen doorsturen Chantal 

 


