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Notulen MR  

 

Datum 09 November 2020 

 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

Uitgenodigd 

Suzanne van Steenbergen (vz) 

Irene Piket (secretaris) 

Elske van Eenbergen 

Jacqueline van den Bosch 

Diana van der Graaf 

Ron van der Slot 

Paola de Leeuw 

Piet Wessels 

 

 

 

Esther van der Linden 

Monique Piso 

Verslag: Diana van der Graaf 

Volgend overleg: 14 Dec 2020  

Tijd: 20.00 -21.00 uur 

Locatie: via Google Meets 

 

 

1. Opening, Welkom en mededelingen 

2. Stukken Directie 

• Stand van zaken 

• Huidige stand van zaken m.b.t. de impact van Corona maatregelen op 

school is besproken.  

• School streeft ernaar om als het enigszins mogelijk is om de 8e jaars advies 

gesprekken fysiek te voeren, uiteraard hangt dit af van de ontwikkelingen 

in het aantal besmettingen. 

• Afgelopen studiedag heeft volledig online plaatsgevonden en is goed 

verlopen. Ervaringen met de nieuwe spellingsmethoden zijn zowel bij team 

als bij kinderen positief. 

• Werving en selectie voor nieuwe stamgroepleider ligt voor nu even stil en 

wordt in januari opnieuw opgestart in de hoop dat er dan meer mensen 

zullen reageren.  

 

• Jaarplan: vragen vanuit de MR worden besproken en toegelicht. 

 

• Schoolgids. Opmerkingen vanuit de MR worden meegenomen in definitieve versie 

van het schoolplan. MR kan zich goed vinden om de schoolgids alleen via de 

website (maar wel met een apart onderdeel op de website) beschikbaar te maken.  

 

• Managementrapportages. Directie geeft aan dat deze stukken ter informatie zijn 

voor de MR, en in principe ter verantwoording zijn voor bestuur. Belangrijk is om 

met elkaar af te stemmen welke onderdelen ter informatie zijn en welke ook ter 

bespreking. Eerder gestelde vragen worden door directie toegelicht. Vragen 

gingen o.a. over de leesopbrengsten in de Corona periode, de katholieke identiteit, 

verduurzaming d.m.v. zonnepanelen. 

 

3. Verslag en Notulen MR/Bestuur 12 oktober Geen verdere vragen vanuit de 

MR 

4. Notulen bestuur 27 oktober Geen vragen vanuit de MR 
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5. Notulen MR 14 September: notulen zijn goedgekeurd 

6. Actielijst + afspraken : zie actielijst 

7. Rondvraag 

• Vergadering van 14DEC20 wordt een MR only vergadering (zonder directie) 

• Piet spreekt eind november de 1e versie van de begroting door met bestuur 

 

 

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 

Contact met bestuur over wet 1juli over toezicht 

rechtspersonen. Dit loopt. Bestuur gaat hiermee 

verder 

Ron 08NOV20 

Afstemmen punten voor MR-bestuur en wie gaat 

- Huisvesting & MJOP 

- Speerpunten bestuur 

Irene start een offline document 

Allen 21SEP20 

MR academie: input verzamelen via offline document 

(Irene start) 

Allen 15OCT20 

Plan voor beter betrekken achterban. Iedereen leest 

het voorstel vd 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 

 

 

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 

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 
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We blijven de mogelijkheid van Meets 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 

 

 


