
Notulen 
MR Vergadering 

 

Datum: Maandag 24 november 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), Jeroen kleyberg (directeur 

bestuurder) en Chantal Huizenga (secretaris, Lid PG) 

Afwezig - 

 

 

 Agendapunt: Opmerkingen: 

 Opening/Start: 

 

Opening door Bart. 

 

 
Vaststellen agenda en 

inventariseren rondvraag 
Goedgekeurd 

 
Notulen vorige vergadering 

21 september 2020 
Notulen van 21 september 2020 goedgekeurd 

 Onderwijsinhoudelijk 

 
Gesprek met directeur 

bestuurder PrimAH 

Jeroen licht kort notitie kleine scholen toe. Niels licht 

het formatieplan 2021-2022 kort toe, met als 



onderwerpen: leerlingenaantal, onderwijskwaliteit 

en financiën.   

 
Enquête en vervolg proces 

roosteraanpassing 

Iedereen heeft de resultaten van de enquête 

bekeken en besproken, zowel oudergeleding als de 

personeelsgeleding. Hieruit blijkt dat de 

meerderheid voorstander is. Belangrijk is nu dat we 

doordachte vervolg stappen gaan zetten. Ouders 

moeten geïnformeerd worden en we moeten vragen 

beantwoorden, die ouders gesteld hebben. Voor de 

kerstvakantie komt er een mededeling dat we niet 

na de kerstvakantie starten met een nieuw rooster. 

Niels gaat een nieuwsbrief opstellen met informatie 

over de verdere aanpak en hierin worden zoveel 

mogelijk vragen van ouders beantwoord. 

 Algemeen 

 Zakelijke ouderavond 

Een zakelijke ouderavond is op dit moment nog niet 

mogelijk. Maar als het kan willen we in het voorjaar 

een informatieavond geven over het wisselen van 

het rooster. Tevens presenteren hoe het in het 

volgend schooljaar vormgegeven gaat worden.  

Het jaarverslag moet gemaakt worden en daarna 

doorgestuurd worden. 

 GMR 

Geen nieuws. We moeten zorgen dat we de 

informatie vanuit de GMR mee krijgen. Nieuwsbrief 

lezen en in de gaten houden of er belangrijke punten 

in staan voor onze school. 

 Rondvraag 

Geen vragen. Wel heeft Niels kort toelichting 

gegeven over het idee voor een nieuw schoolplein. 

Hiervoor komt in januari iemand op school.  

 Overige vergaderdata 

- 25 januari 2021 

- 22 maart 2021 

- 17 mei 2021 

- 21 juni 2021 

 

 



Actiepunt Wie 

Nieuwsbrief andere schooltijd voor ouders Niels 

Jaarverslag MR Chantal 

Notulen doorsturen Chantal 

 


