
 

 Notulen MR vergadering 18-11-2020 
 
Aanvang: 19.30 uur 
Voorzitter: LS 
Notulant: JB  
 
Aanwezig: LS, AH, IT en JB 
 

1 Opening en mededelingen 

Post: Infoblad Mr: rouleert 

2 Info vanuit Team/ Directie/ GMR 
 

-Corona update 
Het team heeft een stappenplan met 3 mogelijke scenario’s gemaakt van 
situaties die zich kunnen voor doen. Hierop is feedback gevraagd aan 
enkele ouders en de definitieve versie is naar alle ouders gemaild. Heel 
helder, is al gebruikt in de praktijk: het werkt. 
Richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Het protocol basisonderwijs 
staat ook op de website incl. de beslisboom, indien nodig worden deze 
geüpdatet. Dit wordt aangegeven in de nieuwsbrief. 
Corona leeft minder in de onder- en middenbouw, maar leerlingen in de 
bovenbouw zijn er zeker mee bezig. 
 
-GMR: Ingestemd met vakantierooster 2021-2022 en 2022-2023. LS koppelt 
dit terug naar iemand die hierover een vraag had gesteld. Handig als team 
het vakantierooster ook deelt in de nieuwsbrief. 
In verband met de komende vacature, deelname sollicitatiecommissie: 
neemt ook iemand uit onze MR hier zitting in? LS checkt. 
 

3 Samenwerking betrokkenen BSW  

-Stand van zaken: Het vernieuwde schoolplein krijgt steeds meer vorm. 
De materialen van de onderbouw zijn opgeruimd en worden aangevuld 
door PM, VS en Prokino. 
-Lampionnen: inspelen op mogelijke gezamenlijke activiteiten.  
 

4 Communicatie: Website/ Nieuwsbrief/ Profilering PM 

-Facebook meer ingericht, ook met onderbouw berichten. Positieve 
reacties. 
-Website: de website wordt binnenkort geüpdatet. In het kopje Nieuws 
staan de stukjes van het desbetreffende schooljaar en het jaar ervoor. 
Iedere bouw schrijft maandelijks een bericht met foto’s. Archief: 
overwegen oude foto’s verwijderen of een apart kopje van maken. Er wordt 
gesproken over meer mogelijkheden om de website aantrekkelijker en 
toegankelijker te maken. Dit krijgt een vervolg. 
 



5 Next Level 

Er is een inventarisatie gemaakt onder de deelnemende scholen v.w.b. 
wensen tot verdieping. Deze zullen mogelijk online gevolgd kunnen 
worden. 
In maart is er weer een gezamenlijke studie dag met invulling. 
 

6 Vakantierooster 
                                  

Deze is vastgesteld en staat op de website. 

7 MR Reglement en statuut 

Geen aanpassingen. 

• Rondvraag:   
              -Reacties jaarverslagen: Geen aanpassingen. 

-Zodra het weer mag i.v.m. Corona: een koffieochtend houden of een thema-avond. 
 

• Nieuwe vergaderdatum: 20 januari 2021 om 20.00 uur 
 
 

    
 


