
 
 
Vergadering Medezeggenschapsraad (MR) 
datum 28-10-2020 voorzitter Barbara Blad 
tijd 19.30u penningmeester Barbara Blad en Hadassa de Rooy 
aanwezig allen secretaris Christine Schrama 
  tekstschrijver Anouk van Basten 
 
ap 1 Mededelingen van de directeur 
n 9 november komt de delegatie van SCOL. Met wat aanpassingen in het programma ivm de 

coronamaatregelen kan het bezoek doorgaan. Er wordt volgende week gekeken of het nog steeds 
kan doorgaan. 
 
De TSO betaalverzoeken zijn verzonden. 
 
Sinterklaas en Kerst worden dit jaar anders dan anders gevierd. Er wordt nagedacht over een 
coronaproof viering.  

 
ap 2 Communicatie/ stand van zaken/ post 
n Stemming GMR, er is een stemronde voor de GMR. De oudergeleding is gevraagd haar stem uit te 

brengen.  
 
Email wordt door de secretaris gelezen en doorgestuurd naar de leden van de MR.  

 
ap 3 Coronamaatregelen 
n Nadat de regering een persconferentie heeft gehouden wordt bekeken of de coronamaatregelen op 

school nog up to date zijn.  
Er is veel vraag bij ouders over wanneer hun kind(eren) wel of niet naar school mogen.  
Daarom is er voor de vakantie een beslisboom online gezet die ouders bij twijfel kunnen raadplegen. 
De maatregelen vragen veel van het team met invallen en vervanging bij een collega die getest moet 
worden. Gelukkig kan het vaak wel worden opgelost, maar het kan voorkomen dat er een klas naar 
huis moet.  

 
ap 4 Ouderbijdrage stand van zaken 
n Brief ter informatie is klaar en wordt deze week verstuurd (voor 1 november) 

Kascontrole, de uitgaven zijn bekeken en de declaraties ook. Doordat sommige declaraties via Anja 
gaan en niet via de werkgroepen is de uitgave niet altijd overzichtelijk. Hierdoor komen de bedragen 
niet overeen. Er wordt nu aan het team doorgegeven dat bij het indienen van een declaratie er een 
kopie moet naar de werkgroep.  
 
Begroting nieuwe schooljaar is aan de hand van de bedragen van vorig schooljaar vastgesteld.   

 
 
 



ap 5 Wat verder nog ter tafel komt (punten ingebracht door de MR-leden) 
n - 
 
ap 6 Rondvraag 
n Ivm de sloop van de gebouwen aan de Hoflaan komt de verkeersveiligheid ter sprake. De voorman 

heeft de afspraak afgezegd en er is nog geen nieuwe afspraak gemaakt. 
 
ap 7 Actiepunten wie wanneer 
 MR neemt contact op met de MR van de 

Leimundo over verkeersveiligheid 
Barbara Voor 25 november 

 Ouders op de hoogte brengen van de agenda 
van de MR vergadering 

Christine Per vergadering 

 
ap 9 Onderdeel van de vergadering zonder directeur 

n - 
 
De volgende vergadering staat gepland op: woensdag 25 november van 19.30u-21.00u. 
 
De notulen is gelezen en goedgekeurd door: (graag datum van akkoord) 

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

28-10-20 28-10-2020 28-10-2020 28-10-2020 28-10-2020 

 


