
NOTULEN MR 

 
 

 
MR vergadering 
 

Datum:  6 oktober 2020 
Locatie:  de Hoge Voorde 
Tijdstip:  19.00 uur 
Deelnemers:  Denny, Wendy, Liesbeth, Hennie en Wilma 
Voorzitter:  Liesbeth 
Secretaris:  Wendy 
Notulist:  Wilma 
 
 

Tijd Wat 

1.  Welkom 
Notulen 7 september 

• Afspraak met OR is doorgeschoven. 

• Afscheid Jolanda 5 november 18.00 uur 

• Basiscursus MR voor Wilma is door Corona uitgesteld. Wordt nu 18 november online + nog een 
nieuwe datum. 

2.  Update Hennie 
-personeel: 

• Martine langdurig afwezig. Oifa (invaller) in elk geval tot kerstvakantie.  

• Tineke werkt volledige week in eigen groep. Monique neemt 1 dag directietaken van Hennie 
over i.v.m. studie Hennie (studiepot). Monique ma/di/wo IB-taken do directie-taken. 

-onderwijs: 

• Samenwerking groepen 1,2,3 met Avonturijn. Doel: doorlopende leerlijn. 

• Rekenen schoolbreed volle aandacht. Teamleren. Ook bij SKBG en landelijk. 
-organisatie: 

- 
 

3.  Draaiboek onderwijs in coronatijd 

• Personeelstesten (sneller) 

• Er is al een noodplan op school. Komt nu ook van SKBG. Bij géén vervanging is Celine (LIO bij 
Stieni) ook inzetbaar. 

4.  Fusieplannen evalueren en doornemen 
Fusiegelden: 

• Dit jaar twee groepen 4 

• Ambulante zorg JJJ (Joanne, Jolanda, Jordi) 
Enquête:  

• Enquête onder ouders over fusie is niet geweest.   

• SKBG-tevredenheidsonderzoek daarvoor gebruiken? 
-onderzoek voor leerlingen, team, ouders 
-Wat is er geweest? 
-Wat willen we weten? 
-Wanneer? 

• Dit punt naar de volgende vergadering. 

• Hennie kijkt naar de bestaande onderzoeken 

• De 6 kernwaarden van de Hoge Voorde gebruiken!!  
Verbinding, respect, veiligheid, samenwerking, talent, onderzoek. 



5.  Sponsoring 

• Later tijdstip (indien nodig) 
Blijft standaard op de agenda staan. 

6.  Brief O.R.   
Langs de punten lopen die bij de fusie op papier stonden:  

• Klassenouder is niet opgenomen in de fusiestukken! Evalueren. 

• Speeltoestellen v.d. Vordering is besproken. Goaltjes kan niet. Past niet. 

• BeweegWijs heeft eigen passend programma. Daar is bij de fusie voor gekozen.  

• Waterdag. Misschien een doorzichtige bidon uitdelen? 

• Portfolio wordt aan gewerkt. Reflectie van kinderen zelf en feedback. 
Communicatie: 

• Afscheid Anja en Gerard was niet goed gecommuniceerd. Volgorde klopte niet! Altijd eerst 
afstemmen! 

• Zieke leerkracht: wordt afgestemd met team – ouders van de klas – ouders van de hele school. 

• Foto’s via Social Schools. Foto’s downloaden lukt niet overal. 

7.  Taken van de MR-leden 

• Liesbeth – voorzitter, Wendy – secretaris, Denny – lid, Wilma – lid  
Denny en Wilma notuleren om de beurt. 

8.  Werkverdelingsplan 

• Het werkverdelingsplan is getekend. 

9.  Jaarplan 20-21 

• Is besproken en vastgesteld. 

10.  Jaarverslag 19-20 

• Op de website 

11.  Praktische zaken 
-Schoolfruit:  

• Er zijn ouders voor die het klaar maken. 
-Weekbrief: 

• Voor de volgende vergadering bij punt met Hennie. 
-Luizenpluizen: 

• Nu aangepast i.v.m. corona 
-Tuinmoeders: 

• 1 Ouder en 1 stagiaire. Ouders kiezen op dit moment voor even niet. 

12.  Interne en externe communicatie 

• Altijd aan het begin van de vergadering. 

13.  Volgende vergadering(en) 

• Dinsdag 8 december 19.00 uur school, notulist Denny 
Dinsdag 19 januari MR +OR 
Dinsdag 2 februari 
Dinsdag 16 maart 
Dinsdag 20 april 
Dinsdag 1 juni 

 
. 

 

 


