
Notulen MR-vergadering 

_______________________________________________________________________ 

Datum  dinsdag 24 november 2020 

Tijd  19.30 uur 

Locatie Thuis via Microsoft teams 

Notulist Laura  

Aanwezig:  Hélène, Irene, Gerry, Michelle, Maartje en Laura  

_______________________________________________________________________ 

19.30 – 20.00 (MR-leden en Directie) 

-Vaststellen agenda: Geen opmerkingen 

-Notulen van 14 oktober: Goedgekeurd 

-Mededelingen: Helene maakt de link om de vergadering te starten via teams. 

 Team  
 
GMR/MR  
Geen nieuws vanuit de GMR. 
 
 
    
 Ouders  

 

Vacature MR lid ouders 

Er zijn 3 aanmeldingen vanuit de Lisstraat en twee van de Oranjelaan. Michelle en 

Maartje vragen deze ouders om zich voor te stellen. En zich verkiesbaar te stellen. Er 

komt een brief met daarin de stukjes van de ouders met daarbij een keuze mogelijkheid. 

Deze wordt ingeleverd bij de leerkracht. Leerkrachten vragen of de ouders een stukje 

aan kunnen leveren. Voor de kerstvakantie moet dit gerealiseerd zijn.  

 

Inloop kleuters: 

Het blijft heel druk bij de kleuteringang. Het is moeilijk om afstand te bewaren. Ook de 

verkeersveiligheid baart ook zorgen.  

Er wordt nogmaals gevraagd of ouders afstand willen houden en willen letten op de 

verkeersveiligheid.   

 

Zichtbaarheid directie: 

De directie kan niet zichtbaar bij de deur staan i.v.m. niet steeds aanwezig kunnen zijn. 

Directie komt de volgende vergadering op dit punt terug.  

 

Gegevens opstellen van paranssys: 

De mail is niet bij iedereen aangekomen. Directie geeft dit door aan ict-er.  

Eind januari komt de mogelijkheid om de toets gegevens in te zien. Dan wordt er 

nogmaals een mail gestuurd met de vraag of ouders deze mail ook ontvangen hebben 

 

 

 

 



Schoolfoto’s: 

Is het een idee om de fotograaf rondom de zomermaanden te laten te komen? Directie 

gaat dit doorgeven aan de collega’s die hierover gaan. Wellicht de ouderraad 

inschakelen.  

 

 

 Directie  

 

Financiën: 

5 euro is doorgeschoven van vorig jaar. Wie de schoolreis afgelopen jaar betaald heeft, 

hoeft dat dit jaar niet te doen.  

 

Begroting: 

- Weinig inkomsten dit jaar.  

- De kosten van dit jaar gaat anders lopen dan verwacht. Dit omdat vieringen 

anders invulling krijgen dan voorheen.  

- Schoolreis betalen is vrijwillig. Er moet gekeken worden of de schoolreis dan 

gerealiseerd kan worden of anders ingevuld moet worden. Er is gevraagd of 

mensen een bijdrage extra willen doneren.  

 

 Kamp/ Kampgeld: 

- Dit jaar is de prijs verhoogd naar 80 euro.  

- Het vervoer moet zelf geregeld worden. Dit wordt steeds lastiger. Er moeten nu 

vervoer gehuurd worden. Dit kost een hoop geld. Er zou dan 5 a 10 euro per 

leerlingen bij moeten komen.  

- Een andere mogelijkheid is op zoek te gaan naar een ander kamphuis waar fietsen 

niet nodig zijn of je fiets naar de locatie.  

- Fietsen huren op locatie ook een optie kunnen zijn.  

 

Arbo: 

Directie gaat op zoek naar een goed format.  

 

In de bijlage staan de ontruimingsplannen.  

 

Directie gaat de school nogmaals controleren op veiligheid. (snoeren, nooddeuren enz. ) 

 

Agendapunt volgende keer: 

Notulen MR op social schools.  

 

data MR: 

 

 

26 Januari 

30 Maart 

25 Mei 

 

 


