
 
Notulen MR vergadering dd. 14-09-2020, tijd: 16.00 tot 17.30 uur 

 
  

   

1. Opening: 16.00 – 17.30uur 
 
Aktiviteitenplan MR; Deze hebben we eind vorig schooljaar helemaal 
doorgenomen. Deze moeten we ook voor dit jaar hebben en op de website 
plaatsen.  Mariëlle maakt deze qua data, namen en scholing actueel en plaatst 
deze dan op de website.  

2. Vaststellen van de agenda: 
 

3. 
 

Actielijst (allen):  
Openstaande actiepunten 

• 1926 (mail is gestuurd naar bestuurder door Floris; nog geen reactie., 
1928 (later in deze vergadering), 2003 Ondersteuningsplanraad. Frank 
heeft dit nagevraagd, de vacature staat nog open. Actiepunt kan 
gesloten worden, 2004 

4. 
 

Mededelingen:  
Mededelingen vanuit de GMR:  

• Geen items van ontvangen. Volgende week pas vergadering. 
Hélène gaat voor onze school deelnemen. 

• Marielle vraagt aan Hélène of ze om de verplichte documenten 
kan vragen. 

Mededelingen van MR-leden: 

• Geen items van ontvangen.  

• Team geeft aan dat DVS een fijn programma is waar we volop 
mee gestart zijn.  Oudergeleding geeft compliment voor de 
communicatie rondom het programma. 

• Vraag ouder: komt social Media in DVS ook aan bod? Dat zit 
standaard in het programma maar ook de week van de 
mediawijsheid blijft op het programma staan in de bovenbouw. 

. 
Mededelingen vanuit directie: 

• Coronaregels: afwezigheid van kinderen met verkoudheid is een 
zorg voor de school. Ook teamleden die afwezig zijn in afwachting 
van een test dat geeft organisatorische uitdagingen. (teamleden 
kunnen zich nu wel via RBOB laten testen zodat een testuitslag er 
sneller is.) 

  
Mededelingen vanuit OV: 

• Team en OV zijn aan het onderzoeken of en hoe activiteiten 
doorgang kunnen vinden. Dat wordt vervolgd.  

 



5. 
 

Agendapunten 
Vanuit directie 

• Jaarplan. Filmpje waarin dit wordt uitgelegd is te zien op de 
website. Op de website staat ook uitvoeriger uitgelegd waar we 
aan werken. 

• De muziekmethode wordt nu wekelijks gebruikt in alle groepen. 
Er is nu dus ook een doorgaande lijn voor muziek  

• Dit gaan we ook voor creativiteit vaststellen op de studiedag.  

• De methode Groove me wordt in alle groepen geintroduceerd 
later dit schooljaar. Dus Engels krijgt ook een vaste plek in het 
programma van de lagere groepen. In groep 7-8 is wordt deze al 
jaren gebruikt. 

• Er wordt onderzoek gedaan naar verkoeling van het gebouw op 
hete dagen.  

Vanuit MR 

• Scholing MR: Cursus “Goed gestuurd” 

• MR Academie / E-learning 
 
Basiscursus MR; Jeroen wil deze gaan volgen en ook Frank en Esther hebben 
hierin interesse. (e-learning?) 
2 nov. Cursus Goed gestuurd (over begroting)  15.00 uur-20.30 uur (lange dag; 
tussendoor even eetmoment) Floris gaat dit vastleggen en direct vragen of de 
begroting van dit jaar geïntegreerd kan worden in de cursus. 
 

6. Post: Chrissy vraagt de MR- tijdschriften aan Marijke. Nelis krijgt de stapel om 
door te spitten. Jeroen zal de nieuwe post als eerste ontvangen voor de MR. 

7. Rondvraag (allen): 
Nelis; hoe actief kijkt de school naar verkoudheid bij kinderen die toch op 
school komen. Dit is een lastig punt. Vanaf groep 3 wordt er naar ouders 
gebeld als er toch kinderen ziek op school komen. 

8. Vaststellen besluitenlijst en sluiting (allen): 

9. Volgende keer op agenda: 

• Begroting  (2 nov?) 
 

6 januari 19.00 uur voorbespr. MR Vergadering 19.30 start vergadering. 
 
Jaarvergadering? Misschien voorzitter en penningmeester bij MR vergadering 
erbij? 
Het jaarverslag wel verplicht. Nelis maakt een opzetje en MR gaat dit bekijken 
en na goedkeuring kan dit op de website geplaatst worden.. 
 
 

 


