
Notulen MR vergadering 1-09--2020  
  
Aanwezig: Yvonne, Linda, Minou Varsha, Marieke, Joris sluit aan om 15.45 uur. 
Voorzitter: Yvonne   Notulant: Marieke 

Besluitenlijst 
 

Besluit Datum 

6 oktober sluit Henk Nieborg aan bij de MR vergadering i.v.m. twee van onze 
speerpunten: organiseren van de verkiezingen en achterban-raadpleging. 
 

6 oktober 2020 

We gaan voortaan vergaderen van 15.30 tot 17.00 uur. 
 

m.i.v. 6 oktober 
2020 

De zittingstermijn van alle MR-leden verloopt aan het einde van dit 
schooljaar.  Minou-Varsha stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Yvonne kan 
zich niet meer verkiesbaar stellen omdat zij volgend schooljaar geen kind 
meer op school heeft. Linda weet nog niet of ze zich opnieuw verkiesbaar 
stelt. 

Eind schooljaar 
2020-2021 

Werkverdelingsplan is goedgekeurd door Marieke namens de PMR, zij vraagt 
ook nog na of Irma (als vervanging van Anne) akkoord is. 
 

September 2020 

Schoolgids is in grote lijnen goedgekeurd, Linda gaat deze de komende week 
nog nalopen en evt. tekstuele wijzigingen aanbrengen.  
 

1-09-2020 

MR is akkoord met het schoolplan 2020-2021 
 

1-09-2020 

 

Actiepuntenlijst 
 

Actiepunt Wie Wanneer 

Yvonne spreekt af met Henk Nieborg voor de 
volgende vergadering van 16.00 tot 17.00 uur 
 

Yvonne Voor 6 oktober 2020 
 

Polsen bij ouderraad om vanuit MR een keer aan 
te sluiten voor uitwisseling 

Linda September/oktober 
2020 

Met Tineke bespreken dat ze in de aankondiging 
van de MR vergaderingen in de nieuwsbrief naast 
de agenda ook het mailadres van de MR 
vermeldt. Ouders kunnen zich dan via mail 
aanmelden.(MR@prinses-amaliaschool.nl)  
 

Marieke Voorafgaand aan 
vergadering 6 
oktober. 

In de werkgroep ouderbetrokkenheid aankaarten 
dat we als MR graag contact leggen met een paar 
vaste personen (aanspreekpunten) uit deze 
groep voor achterbanraadpleging. (uit de 
verschillende bouwen)  
 

Marieke Bij eerste 
bijeenkomst 
projectgroep 
ouderbetrokkenheid. 

MR reglement nakijken i.v.m. protocol MR 
verkiezingen   
 

MR 6 oktober 2020 



Schoolgids nalopen op foutjes/nodige 
aanpassingen. 
 

Linda Week 37 

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

Marieke Na elke vergadering 

Activiteitenplan schooljaar 2020-2021 maken. MR Oktober 2020 

 


