
 

 

MR vergadering - mei 
Aanwezig 
 

Agnes, Marieke, Gepke, Kevin, Cecile 

Afwezig  

Datum 14-05-2020 
Locatie/tijd videobellen Teams 

 
 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

z.s.m. huishoudelijk reglement MR aanpassen  Gepke 

 Werkverdelingsplan in de MR bespreken I  

 Vakantierooster oordeel bestuur doorgeven I Cecile 

    

einde schooljaar Ouders informeren over schooltijden/studiedagen/vakanties  Cecile 

 

Agendapunt Wie Status Toelichting Bijl. Notulen 

MR      

Mededelingen      

MR  + Directie      

Mededelingen      

Groepsindeling Cecile  Hoe staat het met de 
groepsgroottes volgend jaar? 

 Er zijn volgend schooljaar geen groepen meer boven de 32 
kinderen. Op de formatie wordt momenteel gepuzzeld. 



 

 

Werkverdelingsplan   Er moet nog instemming komen op 
het werkverdelingsplan, nadat dit 
met het team is besproken. Kijken 
hoever het daarmee staat. 

 Is nog 'under construction'. Is tijdens de studiedag met het 
team besproken. Tijdens de studiedag van 24 juni wordt het 
laatste beetje afgehamerd in het team. Dan kan het naar de 
MR. 

Huidige situatie (m.b.t. 
corona) 

    Tijdens de vakantie heeft Cecile nog wat contacten gehad 
met ouders. 
Er waren 15 kinderen aangemeld voor wiseling van dagen of 
uitbreiding van dagen. Met alle ouders is contact geweest 
om te bespreken of het echt een noodgeval betrof.  (want als 
je 5 kinderen extra moet opnemen in een klas, dan kom je 
boven je aantallen uit en dan moet je eigenlijk apart opvang 
regelen en dat is bij ons op school erg lastig) 
 
Er zijn 3 kinderen thuisgehouden vanwege 
gezondheidsredenen (van ouders of ivm een aankomende 
operatie van kind). 
Kinderen gaan goed om met de start, weinig tranen, 
makkelijk omschakelen. 
Bij het halen ontstaat soms wat drukte, omdat ouders blijven 
wachten omdat kinderen speelafspraakjes willen maken. 
 
Verwachting is dat veel regels nog wel een tijdje zullen 
blijven gelden, als alle kinderen weer tegelijk naar school 
kunnen, worden haal en brengtijden waarschijnlijk 
samengevoegd. 

Nieuw ingevulde 
functies 

    Fijn dat de conciërge een oude bekende is (Peter) en ook de 
administratie (Rob). Die zijn gestart in hun nieuwe functie en 
dat gaat goed. 
Malou (IB) is nu ook voor het eerst in een draaiende school 
aanwezig. 



 

 

Samenwerking MR en 
directie 

    In het begin verliep de communicatie wat stroef. Voor de 
volgende vergadering punt op de agenda om van beide 
kanten uit verwachtingen naar elkaar uit te spreken. 

Sluiting     De volgende vergadering is op 29 juni. We overleggen nog 
over locatie (op school, bij iemand in de tuin of videobellen 
via Teams) 
Nieuw MR lid ook voor deze vergadering uitnodigen. 

 
 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

z.s.m. huishoudelijk reglement MR aanpassen  Gepke 

 Vergadering 29 juni tijd en locatie overleggen   

 Werkverdelingsplan I  

week van 22 juni Agenda laatste vergadering voorbespreken  Gepke en Cecile 

    

einde schooljaar Ouders informeren over schooltijden/studiedagen/vakanties  Cecile 
 
 

Status:  

B= Onderwerp ligt voor bespreking bij MR  I= Onderwerp ligt ter instemming bij MR  A= Onderwerp ligt voor advies bij MR 

 


