
notulen MR 

 

MR vergadering 
 

Datum:  4 juni 
Locatie:  Online vergadering met google meet 
Tijdstip:  19:30 -  20.30 
Deelnemers: Jolanda, Denny, Wendy, Liesbeth en Hennie 
Voorzitter:  Jolanda 
Secretaris:  Wendy 
Notulist:  Wendy 
 

Notulen 4 juni: 
Agenda wordt vastgesteld.  
Notulen zijn goedgekeurd en actiepunten doorgenomen. 
 
Update directie: 

• Onderwijs na 8 juni. Veel blijft hetzelfde als het 50/50 onderwijs. Trakteren is nu wel weer 
toegestaan, mits de traktatie voorverpakt is.  

• Kamp en musical groep 8. Door de richtlijnen van de RIVM is besloten het kamp niet door te laten 
gaan. De musical zal gefilmd worden en er wordt nog gekeken hoe dit verder vorm kan krijgen 
binnen de richtlijnen van de RIVM.  

• Vakantierooster wordt volgende vergadering besproken.  
 
Verplaatsing sporthal en Kompaan: 
Het rapport is klaar. In het rapport komt naar voren dat een VO-school in Vorden haalbaar is qua 
leerlingenaantal en dat de optie voor verplaatsing van de sporthal en het Kompaancollege de voorkeur 
heeft. De wethouder zal hoogstwaarschijnlijk contact opnemen met de school om te kijken hoe PO nu veilig 
naar de sporthal kan. MR zou graag bij dit gesprek aanwezig zijn. 11 juni is er een raadsvergadering over 
deze zaak. MR dient nogmaals eens stuk in  met onze zorgen over de afstand en verkeersveiligheid bij de 
gemeente voor deze vergadering. Ook wordt contact gezocht met de MR van de dorpsschool.  
 
Rondvraag: 
Bij ouders zijn er vragen over de groepsverdeling. Deze wordt zoals in de nieuwsbrief al gemeld is 3 juli 
naar buiten gebracht.  

• Oudergesprekken zijn een week verschoven door de coronacrisis. De gesprekken vinden nu met 
alle ouders plaats via meet. Mochten er al eerder zorgen zijn bij ouders, dan kunnen zij gewoon 
contact opnemen met leerkrachten om al eerder een afspraak te maken.  

• Afvloeiing MR. Op dit moment is er nog niemand aan de beurt om af te vloeien of zich herkiesbaar 
te stellen. Bij de leerkrachten valt MR in de taakverdeling. Hier zal gekeken moeten worden of ook 
volgend jaar de taak qua uren bij Denny en Jolanda passen of dat er een verschuiving komt.  

• GMR, is er nog belangstelling voor een cursus? Op dit moment niet.  

• Hoe ligt de druk bij de leerkrachten na 8 juni? De 1 ½ meter is lastig te handhaven met kinderen. 
Met collega’s onderling lukt dit wel aardig.  

 
 
Vergaderdata voor dit jaar nog: 
Maandag 29 juni om 19.30 

 
 

 

 


