
Notulen MR 9-6-2020 
 
 

1) Opening en vaststellen agenda 
 

2) Mededelingen 
Taakgroepen:  
Onderwijsinhoud is nu bezig met het uitzoeken van een nieuwe wereld- oriëntatie 
methode voor aankomend schooljaar. 
Team: geen mededelingen 
GMR:  

• Nieuw RvT lid per 1-8-2020 

• Covid: er zijn weinig lln. met achterstanden geconstateerd. 

• Cito afname is doorgeschoven naar september. 
*    Musical groep 8 moet volgens RIVM-richtlijnen uitgevoerd worden. 
*    Jaarverslag ligt bij de gemeente. 
 

3) Notulen vergadering 22 april 2020 
Goedgekeurd. 
Notulen 20 mei 2020 (besloten) 
Goedgekeurd. 
Notulen 3 juni 2020 (besloten) 
Goedgekeurd. 
 

4) Actiepuntenlijst 
* RI&E wordt voor de zomervakantie in het team besproken, na de zomervakantie in 
de MR. 
* Pilons worden voorgesteld om parkeren voor de school niet toe te laten de 
komende tijd. 
* ‘ Scholen op de kaart:’  graag weer onder de aandacht.(ook i.v.m. werving) 
* Werving Julianakwartier: er wordt gevraagd aan  PR-commissie om dit weer op te  
pakken. 
 

5) Covid-19 
Kinderen zijn weer met z’n allen aanwezig. Lln. en lkn.  merken dat dit erg druk is. 
Iedereen moet even wennen, maar het verloopt op een prettige manier. 
 

6) Updates schooljaarplan en schoolgids 
Voor het jaarplan is er uitstel tot 1-10-2020. 
Schoolgids moet nog geüpdatet worden en MR kijkt naar het MR-gedeelte. 
 

7) Voorziene ouderbijdrage 2020-2021 
Bijdrage blijft hetzelfde. Begin volgend schooljaar worden ouders geïnformeerd 
hierover. Percentage ouders dat niet voldaan heeft dit jaar ligt hoger dan vorig jaar. 
Advies aan OR om nog een herinnering te sturen en dan geen generieke herinnering, 
maar een gepersonaliseerde. 
 



 
8) Benoeming nieuw MR-lid per 1-8-2020 

Per 1 augustus is er een vacature wegens vertrek van de voorzitter. 
Dit is gemeld in de HE met daarbij de mededeling dat er voor 13 mei gereageerd 
moet worden wanneer ouders belangstelling hebben. Op dat moment dienen er 
verkiezingen gehouden worden. Twee ouders tonen hun interesse, later trekt de ene 
ouder zich terug en wordt de andere ouder per 1 augustus officieel lid, aangezien er 
geen keuze meer gemaakt hoeft te worden. 
 

9) Activiteitenjaarplan/ Data vergaderingen 
Het activiteitenplan is aangepast qua data. 
Een opmerking is dat het bedrag van vorig jaar aan de begroting dient toegevoegd te 
worden ter vergelijking. Dit staat wel in het jaarplan. 
 
De volgende vergaderdata voor het jaar 2020-2021 zijn vastgesteld op:  
9-9, 28-10, 7-12, 26-1, 8-3, 21-4, 25-5, 30-6 

 
   

10) Agendapunten volgende MR 
 

11) WVTTK 
*Ingelast punt: kampbrieven vanuit directie en ouders 
Het is formeel niet toegestaan om vanuit een basisschool een kamp voor groep 8 te 
organiseren. i.v.m. het Coronavirus. Leerkrachten hebben om deze reden een 
adviserende rol bij de organisatie van het kamp dat nu door ouders georganiseerd 
wordt, maar dragen geen verantwoordelijkheid. Vanuit directie en ouders worden 
twee aparte brieven naar ouders gestuurd. 
Brief organiserende ouders mag een meer open karakter hebben. De drempel om 
vragen te stellen of om kinderen niet mee te laten gaan mag verlaagd worden. 
Dit zal  gecommuniceerd worden naar de desbetreffende ouders. 
*In september wordt etentje afscheid voorzitter gepland. 

 
 

12) Sluiting om 21.25 uur 
 

 
Volgende vergadering is op 9 september 2020 om 19.30 uur. 

 
 
 
 


