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Datum: 19-05-2020 

Aanwezig: Miriam, Niels, René, Karin (op afstand) Esmee, Mike, Nicole 

Afwezig: Joyce 

Notulen: Niels 

Voorzitter: Esmee  

1. Opening 

19:35  

 

2. Notulen vorige vergadering 

Goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen. 

  Ingekomen post 

- René bespreekt een aantal artikelen uit MR Magazine’s (april en mei): “Hoe om te 

gaan met curlingouders”, “Google in de klas”, “Gepersonaliseerd onderwijs”,  

Mededelingen vanuit directie 

- Miriam ervaart de sfeer op school als prettig.  

- 8 juni gaan we weer volledig open. 

- We nemen de E-cito nog dit schooljaar af, om de beginsituatie van volgend jaar 

te bepalen en om te evalueren wat het afstandsonderwijs gedaan heeft.  

- Team denkt na over eventuele invulling van de schoolreisdag. Tips zijn welkom.  

GMR 

GMR is gecanceld i.v.m. coronasituatie 

 

4. Evaluatie Corona 

We evalueren zowel het thuisonderwijs als de heropening van de school. René 

notuleert alle tips en tops die door de leden genoemd worden. Dit wordt 

meegenomen in een soort “crisis-protocol”.  

 

5. Formatie 2020/2021 

Formatie groepen goedgekeurd.  

6. Goedkeuring besteding stakingsgeld 

Dit verzetten we naar de vergadering van 25-06-2020.  

 

7. Verkiezing nieuw MR-lid 

We bespreken hoe we coronaproof, maar toch anoniem kunnen stemmen. Esmee 

en Karin regelen dit. De kinderen krijgen een stemformulier mee en kunnen dit 

zelf inleveren bij de juf of meester. De voorstelstukjes van de 2 kandidaten 

komen op OuderPortaal. De stemprocedure wordt toegelicht in de nieuwsbrief van 

27 mei.  

 

8. Rondvraag 

- Is er een policy op school rondom film kijken?  Dit wordt in de teamvergadering 

na de zomer eens besproken.  

- Kinderen zitten bij het rapportgesprek. Wat als er dingen besproken moeten 

worden waar de kinderen niet bij horen te zijn?  I.v.m. de tijd parkeren we de 

discussie voor later.  
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9.  Sluiting 

21.52 u 

 

Actiepuntenlijst: 
 

Wie Wat/ ingediend Afgerond? 
Datum 

Hanneke OPR uitnodigen voor de MR van 12 maart 12 maart 

Hanneke en René  Begroting bekijken.  18 februari 

Karin en Esmee Vacature uitzetten 
Karin en Esmee komen 11 mei bij elkaar om de 
inzendingen te bekijken.  

25 maart 

René Scant de stukken uit het MR-magazine en stuurt ze 
naar de MR-leden 

1 juni 

   

   

   

   

   

   

 

Besluitenlijst: 

Datum: Onderwerp en uitslag: 

07-01-2020 Notulist komt voortaan op de agenda en de mr notulen en de gmr 
notulen worden erbij gestuurd.  

12-03-2020 
 

Vakantierooster 2020-2021 goedgekeurd.  

12-03-2020 Begroting goedgekeurd.  

19-05-2020  

  

 

Notuleren en postvak leegmaken MR, schooljaar 2019-2020 

09-09-2019 Karin 

30-10-2019 Niels 

07-01-2020 René 

12-03-2020 Karin 

12-05-2020 Niels 

25-06-2020 Niels 

  

 


