
 

 

Notulen MR vergadering 22 juni 2020 
 
Aanvangstijd: 20.00 uur,  
 

1. Welkom en opening (Machteld) 
Prediker  
 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 
Laatste vergadering Karen en Margriet 
Kort voorbespreken brief over afscheid van groep 8 en activiteiten volgend jaar. 
 

3. Ingekomen post  
 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst 
           Wat kleine wijzigingen in zinsbouw.  
          Jacoline wordt volgend jaar weer secretaris. 
 

5. Begroting SPCO 
          Accountancy rapport is wel interessant om te lezen.  
          Breder kijken bij inkopen. 
          GMR heeft dit al goedgekeurd. Weerstandsvermogen moet omlaag, dus                                                                            
          breder kijken is mogelijk. Hoe wordt het extra geld per kind ingezet? 
          Disfunctioneren van college van bestuur? Vragen van Rob. 
           

6. Voortgang budget/formatie met Rob 
            

7. Schooljaarplan moet nog besproken worden. 
Gaat naar eerste vergadering volgend jaar. 

 
8. Stand van zaken ARBO 

           Staat stil, Karen wil er wel uit, volgend jaar weer onderzoek op school. 
 

9. Pestprotocol 
           Komt later, Inge en Stefan willen wel meedenken. 
 

10. Taakverdeling MR schooljaar 20/21 
 

11. Budget MR 
           Plan staat nog om schrijver uit te nodigen. Komt ook terug in september. 
 

12. GMR zaken (I/D) 
a) GMR agenda  24 juni 



 

 

b) GMR bijlages: 1 t/m 5c. 

13. Bespreking met Rob 
* punten uit het DO 
* afscheidsavond groep 8 : Rob licht het plan toe. Musical in 2 shifts op vrijdag 10 juli, 
  praatje na afloop. SPCO schrijft voor kiezen tussen streamen of opvoeren in 2 shifts. 
* onderwijstijd - nog niet over gesproken op stichtingsniveau. Rob neemt dit mee naar   
  DO. Uitslag vragenlijst.  
* schoolplein ( tegels wachten geduldig) Binnenkort overleg met buurt. 
* formatie. Groepsbezetting is rond. Bezetting blijft vooral hetzelfde. 6 Nienke, 7   
  Frenny en Joke ( verlof van Frenny wordt ingevuld door Malou), 8 Karen en Marijke. 
* Wat vragen nav het begroting van het SPCO. Licenties kosten heel veel. 

           * Engels/ zaakvakken ook belangrijk ivm nieuwe tijd van thuisonderwijs. 
 

14. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (I) 
a) Nieuwe methodes : Karakter voor Lezen en  Mijn Kleutergroep als 
     kleutervolgsysteem. 
b) Actieplan leerKRACHT 
c) Wat verder ter tafel komt 
 

15. Opstellen stukje social schools / CN 
 

16. Eerste vergadering MR 2020/2021 
Maandag 7 sept. 
 

17. Rondvraag 
 

18. Sluiting 

 

Opening:  Machteld  

Notuleren:  Margriet  

 

 

 

 

 

 


