
NOTULEN MR 

 
 

 
MR vergadering 
 

Datum:  7 september 2020, zonder Hennie 
Locatie:  de Hoge Voorde 
Tijdstip:  19.00 uur 
Deelnemers:  Jolanda, Denny, Wendy, Liesbeth en Wilma 
Voorzitter:  Jolanda 
Secretaris:  Wendy 
Notulist:  Denny 
 
 

Tijd Wat Actie  Doel 

1. 19.00- 
19.05 

Welkom en agenda vaststellen. 
Er worden 2 punten aan de agenda toegevoegd bij punt 3. GGD en 
schoolfotograaf op verzoek van Hennie. Graag een standpunt innemen over 
GGD. 
Notulen doornemen 13 juli (verkorte notulen moeten nog gemaakt worden). 

• Hennie heeft een gesprek met Sander over de brief OR gehad. Hieruit 
is het punt van de gezonde school (GGD) naar voren gekomen. Er 
wordt nog een avond gepland om met MR en leden van de OR te 
praten over de evaluatie van de fusie. 

• Sponsorbeleid is een actiepunt voor Hennie. Wij als MR zijn er voor de 
toetsing, om er instemming aan te geven. Niet om het beleid te maken. 
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2. 19.05 – 
19.30 

• Stand van zaken MR-leden 
Jolanda gaat uit de MR en Wilma komt in de MR. Jolanda krijgt 15 uur 
om de overdracht als voorzitter goed te laten verlopen. 

• Stand van zaken werkverdelingsplan. 
In de startvergadering is er met het team gesproken over het 
werkverdelingsplan. Over enkele onderwerpen zijn afspraken 
gemaakt. Morgen dinsdag 8 september komen de punten 
taakverdeling en pauzes tussen de middag op vrijdag nog terug in een 
teamvergadering. 

Jolanda Informeren 

3. 19.30 – 
19.55 

• Schoolreisje 
Afgezegd, verzet naar later dit jaar. Alternatief voor het schoolreisje 
zou kunnen zijn om derden in school te halen voor het organiseren 
van een bv circusdag op school. 

• GGD 
Folder GGD en wens OR/Sander gezonde school. MR toetst wel het 
beleid maar gaat niet over de inhoud van de lessen. Het team gaat 
over de inhoud van de lessen. In de schoolgids staat beschreven hoe 
de school invulling geeft aan gezonde school, advies rondom eten en 
drinken. MR staat achter dit beleid. Misschien is het verstandig om in 
de Nieuwsbrief nog eens aandacht aan dit punt te besteden. 

• Schoolfotograaf 
Er is een brief naar de ouders gegaan over geen broertjes/zusjes op 
de foto ivm Coronaregels.  Hierover is onrust ontstaan bij enkele 
ouders. MR vraagt om een uitzondering te maken op broertjes/zusjes 
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die op school aanwezig zijn. Dus geen ouders met jongere kinderen in 
de school of oud leerlingen. Het is echter geen zaak van de MR. 

4. 19.55 – 
20.30 

MR acitiviteitenplan/jaarplan 

• Het voorzitterschap gaat naar Liesbeth. Wilma en Denny gaan om de 
beurt de notulen verzorgen. Wendy blijft secretaris. Jolanda kunnen 
we om raad vragen. Zij kan op verzoek aanschuiven maar heeft geen 
stem. 
Degene die de notulen moet maken gaat mee naar Hennie om samen 
met de voorzitter de agenda op te zetten. 

MR jaarverslag 

• Jaarverslag wordt door Wendy aangevuld met oa 5-gelijke-dagen-
model. 
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5. 20.30 – 
21.00 

Allerlei punten 

• Afspraak maken OR 
Doel is ruis weghalen over fusie afspraken. Wendy gaat kijken waar 
de notulen en afspraken rondom de fusie zijn gebleven. Maandag 21 
september 19.00 gesprek met leden van de OR. 

• Afspraak maken Paul Appel? Dit stond gepland voor afgelopen april. 
Willen we dit op korte termijn nog of niet? 
Nee. 

• Onderzoek uitbreiding MR?  
Onderzoeken of we kunnen uitbreiden met 1 ouder en 1 leerkracht. 
Tijdspad uitzetten om dit voor het eind van het jaar te realiseren. 
Jolanda stuurt tijdspad naar Wendy 

• Vergaderdata afspreken.  
6 oktober 19.00. Andere data volgen nog. 

Jolanda 
 
 
 
 
 
 
 
Jolanda 

Meedenken 

6. 21.10 – 
21.15 

Rondvraag en afsluiting 

• Jolanda: afscheid plannen. 

• Wilma: 5 oktober en 18 november cursus MR op de Hoge Voorde. 
 
16 september 8.30 overleg Liesbeth en Wendy namens MR met Hennie. Doel 
om communicatie dit jaar goed neer te zetten. Dit moet een terugkerend 
agendapunt worden. 

Jolanda  

7.  Nieuwe agendapunten 

• Formatieoverzicht nav teldatum 1 oktober. 

• Werkverdelingsplan 

• Ambitiegesprek (doelstelling directie en doelstelling MR) 

• Klachtenregeling 

• Communicatie 

• Ouderbijdrage 

• Rooster van aftreden 
 

  

8.  Volgende vergadering 
Maandag 21 september 19.00 met OR op school. 
 
Dinsdag 6 oktober 19.00 op school, notulist Wilma. 
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