
 

 

 
Notulen MR vergadering maandag 7 september 2020 

 
   
Aanwezig: Machteld, Stefan, Inge, Simone, Désirée en Jacoline. 
 

1. Welkom en opening. 
Machteld heet iedereen welkom, speciaal Désirée voor de eerste keer en Simone na haar 
verlof. Machteld leest de voordracht: ‘Ode aan de onbekende held’. 

 
2. Vaststellen agenda en mededelingen 

De agenda staat vast, geen mededelingen.  
 

3. Ingekomen post (Jacoline):  
- geen ingekomen post) 
 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst  
Notulen worden goedgekeurd, met dank aan Margriet. De actielijst is deze keer apart en wordt 
bijgewerkt. Volgende keer weer bij de notulen. Bij Google-drive blijkt de datum van de 
vergadering en/of de datum van de notulen weg te vallen. Jacoline gaat bekijken hoe dat komt.  

 

5. Huishoudelijk reglement 
Deze wordt aangepast op enkele punten. Désirée wordt penningmeester. Naar aanleiding van 

het versturen van de goedgekeurde notulen van de MR aan de voorzitter van de OR, gaat 

Machteld navragen hoe het precies zit. Hoort de voorzitter van de MR ook de notulen van de 

OR te krijgen? 

 

6. Jaarverslag MR 
Wordt ook op enkele punten aangepast. 

 

8. Schooljaarplan/ jaarplanbord 

We evalueren het oude jaarplan en we bekijken het nieuwe jaarplan. In het nieuwe plan missen 

we Engels. We vragen straks Rob om een toelichting. 

 
10. Bespreking met Rob: 

• Wat betreft het DO zijn er geen vragen 

• De enquête over het thuisonderwijs wordt besproken. Reacties waren overwegend 

positief 

• We bespreken de jaarplannen. Engels staat wel op het jaarbord. Er komt nog een 

beleidsplan voor Engels. Twee leerkrachten volgen een cursus hiervoor en  schrijven 

dan het beleidsplan mee en de ontwikkelplannen. Alle ontwikkelplannen zal Rob delen 

met de MR. Deze staan ook op het jaarbord. Jaarbord ook graag delen. 

• Er is nu een format voor het schooljaarplan opgezet door het management. Dit om het 

‘sparren’ met de andere directieleden te bevorderen.  

• Het predicaat ‘Learnschool’ van Teach like a champion is geen doel op zich. Het doel 

is het borgen van de technieken. Krijgen we het predicaat, dan is het mooi 

meegenomen. 

 

7. Vergaderdata vaststellen, MR jaarplanning en taakverdeling. 



 

 

We vergaderen bij voorkeur op maandag. De volgende dagen worden vastgesteld: 26 oktober, 

30 november, 18 januari, 8 maart, 19 april, 31 mei en 21 juni. Data worden door Jacoline aan 

Rob doorgegeven. 

De MR jaarplanning wordt volgende vergadering besproken. Taakverdeling is al vastgesteld bij 

het huishoudelijk reglement.  

 

9. Kinderboekenweek 
Via de Schrijverscentrale willen we graag een schrijver uitnodigen. Dit is voor de 
Kinderboekenweek waarschijnlijk niet meer mogelijk. We zetten in op de voorleesweek. Deze 
wordt georganiseerd door de biebouders en Danita. We geven het door aan Danita en vragen 
het budget hiervoor, op bij Margriet of Tina.  

  
 

11. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (I) 
a. Nieuwe methodes: 
  We zijn begonnen met Karakter. 
b. Actieplan LeerKRACHT 

  We zijn weer begonnen. 
c. Wat verder ter tafel komt 

 
12. Opstellen stukje Social schools / CN 

Machteld stelt een stukje op.  
 

13. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 
Opening: Machteld 
Notuleren: Jacoline 
 
Sluiting van de vergadering: 22.03 uur 

 
 


