
 

Verslag MR vergadering 

Maandag 15 juni - 18.30 tot 19.45 uur 

Online Meeting 
1. Opening  : Jeroen Barto, “Hulde aan de docenten” Nienke de Jong  

2. Notulist: Nadesh 

3. Ingekomen post 

Aantal e-mails binnengekomen m.b.t. continurooster 

4. Notulen / afspraken vorige vergadering 

- Notulen van de vorige vergadering  zijn geen op/aanmerkingen 

 

➔ Activiteitenplan & Jaarverslag zal Mees aanpassen vanuit zijn rol binnen de MR 

doorschuiven naar volgend schooljaar (20/21) 

MR: Joke Heinens termijn in de MR zit erop. Vanwege gezondheid wil Conny Bredemeijer 

ook in haar laatste schooljaar, haar zetel ter beschikking stellen. Nieuwe leden voor de 

personeelsgeleding: Amber Christ en Wendy Schot.  

5. Onderwerpen vanuit de ouders 

Is er een beleid voor huiswerk? 

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen officieel huiswerk dit staat ook vermeld in 

de schoolgids. Op dit moment lijkt er een verschil te zitten in de hoeveelheid 

van huiswerk. Dit zou met de nieuwe methode te maken kunnen hebben 

maar wordt nader onderzocht. We zullen dit punt op de volgende 

vergadering terug laten komen.  

➔ Er is een vaste lijn van huiswerk, wekelijks en dit wordt steeds meer 

opgebouwd.  

 

Klimaatbeheersing 

Dit blijft een vast agendapunt.  Er zal verduurzaamd moeten worden maar het blijft 

een grote investering . Bespreken bij de GMR & Gemeente.  

 

Continurooster: 

→ We hebben wegens noodmaatregelen gewerkt in een continurooster. We merken 

dat dit voor leerlingen en leerkrachten een lang tijdsbestek  is zonder pauze. 

Er worden op bestuursniveau scenario’s bedacht en uitgewerkt hoe we na de zomer 

zullen gaan werken.  

➔ Enquête proactief opstarten week van 6 juli mits er niets bekend is  

➔ Mogelijk ophogen van de vrijwillige ouderbijdrage  

 



6. Onderwerpen vanuit de leerkrachten  

NVT 

 

7. Onderwerpen vanuit de  Directie 

Personeel: 

10 groepen volgend jaar. De formatie-indeling is al gedeeld. 

Beheer/Onderhoud:  

buitenschilderwerk gehad, maar moet nog afgemaakt worden. 

jaarplanning voortgang komt hierin terug.  

 

8. Onderwerpen vanuit de GMR  

Volgt 15 juni na GMR vergadering  

9. Afspraak volgende vergadering 

Maandag 12 oktober 19:15  opening  Lies 

Mees verzorgt de agenda  

 

10. Rondvraag 

Jeroen; MR oudergeleding doet voorzet zodat we zichtbaarder zijn voor ouders 

als eerste aanspreekpunt. 

12.  Sluiting 

19:45 

 


