
 
 
Vergadering Medezeggenschapsraad (MR) 
 

datum 4 maart 2020 voorzitter Barbara Blad 

tijd 19.30-21.00 penningmeester Barbara Blad en Hadassa de Rooy 

aanwezig Anouk, Hadassa, Anja, Barbara, 
Christine 

secretaris Christine Schrama 

  tekstschrijver Anouk van Basten 

 

ap 1 Notulen van 5 februari 

n zijn gepubliceerd 

 

ap 2 Mededelingen van de directeur 

n Lief en leed: Hadassa is nu tweemaal 3 uur per week op school o.a. bij deze MR vergadering 
                       Woensdagmiddag is Angela op school geweest voor een gesprek met Anja 
Het Coronavirus; 
Als school volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Er zijn geen signalen dat er kinderen in de vakantie 
gebieden hebben bezocht waar corana is zoals b.v. noord Italië. 
Informatie van SCOL en RIVM geven wij door aan de ouders via SchouderCom. 
Eén ouder heeft aangegeven dat zij het vervelend vindt iedere keer die mails en zij vraagt zich af of 
het wel gelezen wordt. 
De conciërge maakt een paar maal per dag kranen en deurposten bij het toilet schoon. 
 
De formatie voor volgend schooljaar is nog niet bekend. Op 10 maart zal de formatieruimte bekend 
worden. 

 

ap 3 Communicatie/ stand van zaken 

n - Boa en Veiligheid rond de school 
Voor de vakantie zijn de BOA’s geweest, na de vakantie zijn ze nog niet gezien. 
- Pleinwacht 
Het rooster wordt door de leerkrachten ingevuld voor de pleinwacht om 14.45u. Marloes staat ook 
elke middag buiten. In de ochend staat Anja buiten. 
- Ouderbijdrage, Schoolreis en tso innen 
De betalingen komen langzaam op gang. Er wordt eind maart door Anja een herinnering gestuurd 
naar de ouders die nog niet betaald hebben.  

 

ap 4 Vakantieregeling/jaarrooster schooljaar 2020-2021 

n Jaarrooster is voor de vorige vergadering gedeeld dit wordt vandaag besproken. 
Er is een aanpassing gedaan. De MR gaat akkoord. 

 

ap 5 Wat verder nog ter tafel komt (punten ingebracht door de MR-leden) 

n Er is een e-mail gekomen over scholing voor de MR. De scholing in Leiden is te kort dag.  



De leden van de MR hebben wel interesse in scholing.  

 

ap 6 Rondvraag 

n - melden dat de notulen is getekend zodat Christine weet dat iedereen gelezen heeft en 
akkoord is.  

- de kinderen krijgen t/m 17 april schoolfruit.  

 

ap 7 Actiepunten wie voor wanneer 

n Navragen of er MR-leden van andere scholen ook interesse 
hebben in de MR-startcursus. 
 
Contact opnemen met de directeur van de Leimundo over de 
verkeersveiligheid.  
 
Eind maart een herinneringsmail sturen voor de betalingen van 
de TSO. 
 
Uitgaven ouderbijdrage document verplaatsen naar MR map. In 
overleg met Kirsten. 

Anja 
 
 
Anja 
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Christine 
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30-03-2020 
 
 
10-03-2020 

 

ap 8 Onderdeel van de vergadering zonder directeur 

n x 

 

 

De notulen is gelezen en goedgekeurd door: (graag datum van akkoord) 

A. van Schagen  B. Blad A. van Basten H. de Rooy C.Schrama 

04-03-2020 04-03-2020 04-03-2020 04-03-2020 04-03-2020 

 


