
NOTULEN MR 

 
 

 
MR vergadering 
 

Datum:  19 januari 2021 
Locatie:  de Hoge Voorde 
Tijdstip:  19.00 uur 
Deelnemers:  Denny, Wendy, Liesbeth, Ans en Wilma 
Voorzitter:  Liesbeth 
Secretaris:  Wendy 
Notulist:  Wilma 
 
 

 Wat 

1.  Notulen 8 december 2020 

• Verder notulen goed gekeurd. Kunnen naar Leidienke voor de website 

2.  Update Ans/Hennie 
Personeel: 

• Korte kennismaking Ans en MR-leden 

• Ans heeft kennismakingsgesprekken met alle collega’s 

• Manon is 4 januari weer gestart na haar zwangerschapsverlof. 

• Mariël start weer op 25 januari na haar zwangerschapsverlof. 
Onderwijs: 

• Ans heeft telefonisch gesprek gehad met inspectie over hoe het onderwijs nu gaat in deze 
coronatijd. Ans kon positief vertellen over de Hoge Voorde! (ondanks haar korte periode nog 
maar hier) 

3.  Rapport toetsing Rie (zie mail) 

• Goed bevonden. 

• PMO (Preventief Medisch Onderzoek) QuickScan gebeurt al bij de SKBG. 

• SKBG kijkt ook verder hoe met mensen omgaan die ziek zijn of langer ziek zijn. 
Ziekmeldingsfrequentie. 

4.  Ondersteuning kleutergroepen (zie mail) 

• Bij de kleutergroepen waren ze niet blij met de uren van Jordi die er voor het komende half jaar 
waren afgehaald. Dit waren uren voor werkdrukverlaging. Die stonden vast voor dit schooljaar. 
Dit is teruggedraaid meteen nadat de brief van de kleutergroepen binnen kwam. Opgelost naar 
tevredenheid! 

5.  Sponsoring; GGD en groene school (zie mail) 

• Nu even wachten. 

• Sander Rijkenbarg (OR) gaat een bedrijf benaderen (Groen Schoolplein/ De Bastei). Kosteloos 
proces begeleiding. 

6.  Interne en externe communicatie 

• Ans is bezig met ouderbrief. Neemt mee hoe ouders persoonlijke berichten kunnen sturen.  
Misschien vragen om feedback. 

7.  Begroting vanuit directie 
➢ Dit punt gaat naar volgende vergadering. 

8.  Formatie overzicht 

• Ans heeft binnenkort overleg met Marja Schotman over formatie. 



9.  Voortgang toetsen en cito 

• Dinsdag 26 januari is er een meeting met de directeuren. 

• Cito is er ook landelijk mee bezig . 

• Dit wordt ook meegenomen in de brief naar de ouders door Ans. 

10.  Online onderwijs evaluatie (zorgen zie mail) 

• Er was een mail van een ouder. Wilde graag meer Meet-momenten. In meerdere groepen 
gebeurt dit inmiddels al. Meerder instructie-momenten met de groep naast klassikale Meet-
momenten, naast de individuele Meet-momenten met de kinderen. 

11.  Rooster van aftreden MR bespreken/vaststellen 

• Er wordt nog naar gekeken of het kan dat we het rooster van aftreden aanpassen. 

12.  Vergaderdata 
- Dinsdag 9 februari 2021 
- Dinsdag 16 maart 2021 
- Dinsdag 20 april 2021 
- Dinsdag 1 juni 2021 

13.  Rondvraag 
- 

 
. 

 

 


