
Notulen MR vergadering 23-06-2020  
  
Aanwezig: 15.00 Yvonne, Minou Varsha, Marieke, Joris vanaf 15.30  via Teams.  
Voorzitter: Yvonne  
Notulant: Marieke 

Besluitenlijst 
 

Besluit Datum 

In afwezigheid van Anne kan Marieke Irma raadplegen en wanneer er 
gestemd wordt heeft Irma het stemrecht van Anne. 

Mei 2020 tot aan 
herfstvakantie 
2020 

We verlengen het partnerschap met CNV (Henk Nieborg) Schooljaar 2020-
2021 

De secretaris stuurt de notulen van de GMR door en evt. mailing met 
cursusaanbod 

maandelijks 

We zetten 2 keer per jaar de begroting op de agenda: 
- Vooruitblikken op het jaar n.a.v. de vastgestelde begroting 
- Evalueren van het eerste half jaar van de lopende begroting. 

 
December/januari 
September 

In februari/maart komt het financieel jaarverslag waarin wordt teruggeblikt 
op het afgelopen begrotingsjaar. 

Februari/maart 

Een aantal zaken willen we volgend schooljaar een duidelijke plek geven in 
ons activiteitenplan:  

- Achterbanraadpleging beter vormgeven. Hierbij denken we 
bijvoorbeeld aan regelmatig overleg met de ouders die deel uitmaken 
van de nieuwe projectgroep ouderbetrokkenheid. Met meer 
regelmaat een online peiling van wat er leeft onder ouders. 

- MR verkiezingen  

2020-2021 

Komend schooljaar komen er MR verkiezingen: hierbij gaan we naar 2 ouders 
en 2 personeelsleden 

2020-2021 

De MR is akkoord met de groepsindeling voor komend schooljaar en op de 
hoogte van de formatie. 

Juni 2020 

 

Actiepuntenlijst 
 

Actiepunt Wie Wanneer 

Vergaderdata (ovb) MR komend schooljaar plannen 
en voorstellen (6 momenten) 

Marieke Juni/juli 2020 

Start van het schooljaar gaan we samen 
ondersteuningsvragen opstellen die we hebben voor 
Henk Nieborg (CNV partnerschap) 

MR Sept. 2020 

Onder collega’s peilen hoe er over het nieuwe 
voorgestelde werkverdelingsplan wordt gedacht. 

Marieke Komende week 

Activiteitenplan schooljaar 2020-2021 maken  MR Eerste MR 
vergadering 
schooljaar 
2020-2021 

Notulen MR op de website daarna een link in de 
nieuwsbrief. 

Marieke Na elke 
vergadering 

Jaarplan en schoolgids doornemen voor akkoord 
nadat Joris deze per mail heeft toegestuurd. 

MR Juni/juli 2020 



Werkverdelingsplan bespreken voor akkoord Marieke en Irma Juni 2020 

 


