
 

Notulen MR vergadering    

Datum: 16-6-2020 

Aanwezig: Maikel – Marieke – Marja – Lynn – Suzanne – Kitty – Sandra  

Afmeldingen:   

Toehoorders:  

Ruimte Voorbereiding Voorzitter Tijdbewaker Verslaglegging 

Online via teams  Maikel/Suzanne/Lynn Suzanne Lynn Lynn 

Onderwerp 

Doel 

Besluiten Acties Tijd Eigenaar Communicatie 

19:00 uur Opening (Suzanne)  

- Mededelingen algemeen (Corona) – personele mededelingen (Maikel)  
-Mededelingen GMR (Marja) 

      

19.15 uur Formatie (Maikel) 

Doel: De MR wordt geïnformeerd over het definitieve formatieplaatje (schooljaar 2020-2021).  

 - Het formatieplaatje is 

positief ontvangen.  

    

19.30 uur Verkiezingen MR (Suzanne) 

Doel: We stellen de procedure rondom de eventuele verkiezingen vast.   

 - Er zijn geen 
verkiezingen nodig er 

zijn geen 
aanmeldingen van 
andere ouders. Sandra 
en Suzanne blijven 
zitten. Ook Kitty blijft 
maar haar termijn was 

sowieso nog niet 
verstreken.  

    

19.45 Jaarplanning / jaarverslag MR (Suzanne)  



 

Doel: We stellen de jaarplanning 2020 – 2021 en het jaarverslag 2019-2020 vast. 

 - Jaarplanning is 
bekeken.  

- Jaarverslag is 
vastgesteld.  

- Aanvullingen / 
opmerkingen over 
jaarplanning naar 
Suzanne. Deze wordt in 

september vastgesteld.  

   

20.00 Schoolontwikkeling / schoolgids / schoolplan (Maikel)   

Doel: We bespreken de schoolontwikkelingen en bekijken hierbij het schoolplan en de schoolgids, bespreken deze en blikken vooruit op de 
komende schooljaren.   

 - Het definitieve 
schoolplan wordt in 
september 
gepresenteerd.  

- De schoolgids wordt 

wel al gepresenteerd 
zodat alle info wel voor 
nieuwe ouders 
beschikbaar is.  

- De schoolgids wordt in 
de loop van volgende 
week in de ‘one-drive’ 
gezet en de MR kijkt 
hier overheen, de evt. 

opmerkingen worden 
naar Maikel gemaild.  

   

20.15 Nieuwe ouders  

Doel: We bespreken de werkwijze rondom de informatieavond voor nieuwe ouders.  

  - Er wordt gekeken naar 
2 à 3 informatie 
avonden per jaar voor 
nieuwe ouders.  

   

20.30 Inloop  

Doel: We bespreken de eventuele veranderingen rondom de inloop volgend schooljaar.  

  - Begin volgend 
schooljaar wordt 

gekeken naar hoe de 
inloop definitief wordt 
gewijzigd. Dit ook door 
een peiling uit te zetten 
in het team. Dit komt 
terug op de MR 

vergadering van 12-11.  

   

20.45 Rondvraag (Suzanne)      



 

 

 


