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Notulen MR  

 

Datum 14 december 2020 

 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

 

 

Uitgenodigd 

Suzanne van Steenbergen (vz) 

Irene Piket (secretaris) 

Jacqueline van den Bosch 

Diana van der Graaf 

Piet Wessels 

Elske van Eenbergen 

 

 

Ron van der Slot 

Paola de Leeuw 

 

 

Verslag: Diana van der Graaf 

Volgend overleg: 8 februari 2020  

Tijd: 20.00 -21.00 uur 

Locatie: via Google Meet 

 

 

1. Opening, Welkom en mededelingen 

2. Stukken Directie 

• Werkverdelingsplan ter instemming PMR (zie bijlage 2a) 

• Jacqueline en Irene stemmen in met werkverdelingsplan. Suzanne 

verifieert of ook Elske en Paola kunnen instemmen.  

• Discussie n.a.v. MR-overleg 9 nov en klein overleg 8 dec: voorbereiden en 

behandelen van stukken directie. 

• Naar aanleiding van het overleg zijn 4 soorten agenda punten 

geïdentificeerd: MR als klankbord nav actieve vraag van de directie; 

directie vraagt MR om stukken goed te keuren; directie levert 

stukken aan ter informatie; MR agendeert onderwerpen actief.  

• We spreken af dat de MR eerst stukken onderling bespreekt, daarbij 

kunnen aantal vragen mogelijk al beantwoord worden door 

bijvoorbeeld teamgeleding. Directie sluit later in de vergadering 

aan. Eventuele grotere punten worden ingebracht als aparte agenda 

punten op een andere vergadering. MR vergaderingen nieuwe 

format: 30 min voorbespreken met MR, 30 min met directie, 30 min 

MR andere onderwerpen. Per 08FEB20. Werkdocument invullen 

voor intern MR gebruik 

 

3. Werkdocumenten  

• Contact MR met achterban. MR bespreekt voorstel van de oudergeleding 

om beter in contact met de ouders van school te komen. Twee redenen om 

dit te doen: Makkelijk toegankelijk zijn voor ouders (zichtbare 

medezeggenschap) & Weten welke zaken er spelen  (luisterende 

medezeggenschap). Plan van aanpak: algemene informatie voorziening 
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over de MR via een aantal routes (wie zijn we, wat doen we) & delen van 

de lopende zaken waar MR mee bezig is (via o.a. delen van notulen, bij 

voorkeur via aparte Social Schools berichten). Op een later moment 

kunnen we eventueel ook nog actief input bij ouders opvragen. 

• Brief van de MR van Passend Primair Onderwijs ontvangen. Marleen Peters 

vertegenwoordigt de Kring in de Oudergeleding van de MR van Passend 

Onderwijs. Wij willen graag wat meer weten over hoe we een eventuele 

samenwerking vorm kunnen geven en nodigen Marleen uit voor een 

volgend overleg. 

 

4. Rondvraag 

geen 

 

Acties 

Contact opnemen met OR rondom de jaarrekening en 

ook wat de status is van de Vriendenkring 

=>jaarrekening is in voorbereiding, wacht nog op een 

aantal punten. Jaarrekening moet binnen 6 maanden 

na afsluiten van boekjaar (31AUG20) goedgekeurd 

zijn. 

=>kascommissie wordt gevormd door Piet en Diana 

Piet 08NOV20 

MR academie: input verzamelen via offline document 

(Irene start) 

Allen 15OCT20 

Plan voor beter betrekken achterban. Iedereen leest 

het voorstel v.d. oudergeleding en geeft zijn 

terugkoppeling 

Allen 16NOV20 

Voorstel maken hoe MR invulling wil geven aan 

overleg met directie en stukken die gedeeld worden 

en ook hoe we de vergaderingen willen invullen 

Oudergeleding 14DEC20 

Navragen of ook Elske en Paola instemmen met 

werkverdelingsplan 

Suzanne 18DEC20 

Afstemmen met directie rondom beste 

distributiekanaal notulen MR 

Suzanne 25JAN21 

Uitnodigen Marleen Peters om ons te informeren over 

de MR van Passend Primair Onderwijs 

Suzanne 30JAN21 

 

 

Afspraken: 

 

Wat Wanneer 

Als je afwezig bent, wel graag je input op de stukken doorgeven 

 

17SEP18 

Bij overleggen MR-bestuur tenminste 2 personeel en 2 ouder 

vertegenwoordiging aanwezig. Bij voorkeur verspreid over de locaties 

19NOV18 
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Notulen worden naar Esther/Monique gestuurd met het verzoek om 

nadat ze hem zelf hebben gelezen deze door te sturen naar het team 

 

01JUL19 

Vergadering begint voortaan om 20.00 04NOV19 

We blijven de mogelijkheid van Google Meet gebruiken als een goed 

alternatief voor fysieke vergaderingen 

14SEP20 

Vergaderingen duren in principe 1 1/2 uur 14SEP20 

Vergadering van 14DEC20 wordt een MR only vergadering (zonder 

directie) 

09NOV20 

MR vergaderingen nieuwe format: 30 min voorbespreken met MR, 30 

min met directie, 30 min MR andere onderwerpen. Per 08FEB20. 

Werkdocument invullen voor intern MR gebruik 

14DEC20 

 

 


