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Notulen MR  
 

Datum 14 September 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: 09 Nov 2020  
Tijd: 20.00 -21.00 uur 
Locatie: via Google Meets 

 
 

1. Opening, Welkom en mededelingen 

2. Stukken Directie 

• Mededelingen 

o Elske van Eenbergen wordt de nieuwe bouwcoördinator voor de 
middenbouw. Gefeliciteerd Elske! 

o De ouderbijdrage: deze zou in principe tussen OR en MR afgestemd moeten 
worden. Voor dit jaar is de insteek om de bijdrage op hetzelfde niveau te 
houden als afgelopen jaar.  Suzanne zal dit afstemmen met voorzitter OR. 
MR vraagt of het eventueel minder organiseren van activiteiten in komend 
jaar van invloed kan zijn op ouderbijdrage. Ook dit wordt besproken met 
de OR.  

• Covid gerelateerde onderwerpen 

o Hectische start van het jaar i.v.m. Corona testen voor zowel 
stamgroepleiders en leerlingen, vooral op Willibrord locatie. Opvang voor 
de komende maanden zal een zorg en uitdaging blijven, zo ook de belasting 
en belastbaarheid van het team. Verwachting is dat dit ook komende 
maanden zo zal blijven. Directie en team houden hier rekening bij met 
maken van plannen en ambities voor komend jaar en invulling van de 
verschillende activiteiten. Directie heeft contact met andere scholen om 
van elkaar te leren. De mogelijkheid om ouders met een lesbevoegdheid 
in te zetten in de groepen (zoals aangeboden door een aantal ouders) 
wordt verder onderzocht en besproken met de PO raad. 

o Vraag uit MR: Is er al meer inzicht in Trendanalyse van de toetsen in de 
afgelopen periode – komt bij een volgende vergadering uitgebreider aan 
de orde nav de management rapportage. 
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o Vraag uit MR: Hoe bereiden jullie je voor op een eventuele nieuwe 
lockdown? Draaiboeken liggen in hoofdlijnen klaar, hangt ook af van de 
protocollen die tzt komen via de PO-raad. Wel zal er van te voren nog 
gekeken worden hoe het voor de kleuters verder ingevuld kan worden, oa 
adhv de ouderenquête.  

o MR heeft zorgen rondom de veiligheid rondom school (beide locaties) met 
het ophalen en brengen van kinderen en vraagt of hier extra aandacht aan 
gegeven kan worden, zeker nu het ook weer meer donker zal zijn.  

o Resultaten Ouder Enquête Thuiswerkperiode – deze is uitgezet via de 
nieuwsbrief vlak voor de zomervakantie. Belangrijkste punten die directie 
meeneemt uit deze enquête:  

§ Sterke punten: de communicatie is door de meeste ouders als goed 
ervaren en de stamgroepleider was goed bereikbaar, de meeste 
ouders hebben meer inzicht gekregen in wat kind op school leert.   

§ Punten ter verbetering: mogelijkheden om ook in de toekomst de 
digitale tools beter te blijven benutten. Grootste uitdaging en zorg 
blijft om de (nieuwe) kleuters en hun ouders goed te betrekken. De 
MR geeft aan om mee te willen denken hoe we dit contact beter 
kunnen ontwikkelen. Voorstel om dit met de OR af te stemmen.   

 

3. Notulen MR 6 juli: notulen zijn goedgekeurd 

4. Actielijst + afspraken : zie actielijst 

5. Rondvraag 

• Hoe zorgen we dat we als MR goed zichtbaar blijven en onze achterban 
blijven vertegenwoordigen, vooral ook de ouders. Oudergeleding zit 
hiervoor in apart overleg samen 

 

Acties 

Contact opnemen met OR rondom de jaarrekening en 
ook wat de status is van de Vriendenkring. 

Piet 08NOV20 

Contact met bestuur over wet 1juli over toezicht 
rechtspersonen 

Ron 08NOV20 

Alternatief voor MR overleg 16 november zoeken: 
wordt 09NOV20 

Irene 14 sept 20 

Schema scholing MR academie Ron 14 sept 20 

Feedback nieuwsbrief over balans 
Willibrord/Rembrandt meenemenw 

Jacqueline 14 sept 20 
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Abonnement MR Academie afsluiten Irene 07JUL20 

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 maken voor beter betrekken achterban (specifiek 
oudergeleding) 
Irene start een offline document 

Oudergeleding 08NOV20 

 
 
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 
We blijven de mogelijkheid van Meets gebruiken als een goed 
alternatief voor fysieke vergaderingen 

14SEP20 

Vergaderingen duren in principe 1 1/2 uur 14SEP20 
 
 


