
Notulen MR vergadering – 16 september 2020 

Aanwezig: Judith, Patricia, Wendy, Ronald, Monique, Karin, Natasja, Pauline en Anetta (notulist) 

MR-geleding met directie 

1. Opening vergadering: De voorzitter opent de vergadering. 

2. Nieuw MR lid: Pauline wordt welkom geheten. T is uit de MR. 

3. Notulen van de vorige vergadering: deze ontbreekt en wordt nog doorgestuurd.  

4. Zieke leerkrachten/ouders/kinderen: Er wordt kort gesproken over ziekte en afwezigheid binnen 

het team en langdurig zieke kinderen. 

- 2 zwangere leerkrachten. Er is al een invalkracht voor M. Het lijkt er op dat deze ook zal invallen 

voor T. 

Er komt een vacature voor de bovenbouw. 

- C gaat met pensioen, maar blijft als vrijwilligster. 

J gaat ook met pensioen. 

- 2 zieke kinderen 

5. GMR: de vraag is hoe we nu aan de info komen over de GMR. Extra info volgt … 

6. Terugblik 1e schooldag/ week:  

- Fijn dat alle leerkrachten buiten stonden 

- Lastig dat de ouders niet mee mogen naar binnen, maar er is begrip. 

- Er is een vraag waarom niet alle klassen fysiek hun kennismakingsgesprekken hebben? > de keuze is 

aan de leerkrachten waar zij zich prettig bij voelen. De ouders kunnen ook aangeven wat ze willen, 

mocht er een keuze zijn. 

- de EHBO papieren zijn dit jaar goed gegaan.  

- het 10 uurtje blijft een discussie punt, wat wel en wat niet > woensdag is fruit/water dag. Verder 

eerst het gezonde opeten. Ook eigen verantwoordelijkheid bij de ouders. 

7. Dialoogschool:  Er komen ‘godsdienst colleges’en worden door Ronald aan de leerkrachten 

gegeven. Er lijkt echt behoefte te zijn aan extra info en dat is fijn te merken. 

Er is een idee om een borgingsdocument te maken.  

8. Continuerooster: Er komt een verzoek vanuit Ronald om eerst als MR op een lijn te zitten en te 

kijken hoe we dit gaan brengen. 

Er wordt door de teamleden aan elkaar gevraagd hoe zij er tegenover staan.  

Anetta zet de voors en tegens tegenover elkaar, zodat iedereen een goed beeld krijgt. 

9. Voorstel data: 26 nov wordt 26 okt 

 

 

 



Rondvraag:  

- Hoe gaat het met de grote groep 5? > Het is een leuke grote groep, met wat kleine 

opstartprobleempjes. Denk aan het opstarten van heel veel tablets. Maar ze komen langzaam in hun 

normale ritme. 

- Waar is de kalender? > onderweg naar Duitsland 

- MR etentje: Anetta geeft aan niet te komen ivm angst voor de corona. Zo zijn er nog wel meer met 

een vraagteken. Ronald gaat inventariseren wie er wel komen en kijkt het ook aan hoe het verder 

gaat verlopen. 

 


