
Notulen MR-vergadering                         Datum: 15-3-2021 

Aanwezigen: Aster/Cyrilla/Joyce/Rien/Rolf/Ruben/Tim/Liesbeth/Kim 
Afwezig met afmelding: Lisette   
 
Opening 

Rien heet iedereen van harte welkom. Ruben treedt formeel toe tot de MR en is dus stemgerechtigd. 

Mededelingen 

Mededelingen team:  
Geen 
 
Post 

Antwoord mail ouder EV: 

Leerlingen zijn tijdens lockdown niet te kort gekomen wb schooluren. De groep en individuele 
kinderen zijn goed gevolgd. Waar nodig wordt individueel of in de groep extra begeleiding/uitleg 
geboden. 

Rien koppelt het antwoord terug. 

Notulen 

Notulen van… 
MR:  
OR : 
GMR:  
MOT:  
 
Notulen volgen. 
 
Directie/MR overleg 

• Corona update besproken. Bij uitval leerkracht wordt vervanging alleen ingezet als iemand 
binnen dezelfde jaarlaag beschikbaar is. Als dat niet het geval is, heeft de groep online les. 

• Groep 8: Schooladviezen zijn over het algemeen goed verlopen. 
Aanvulling OMR: Duidelijker communiceren/behandelen in de klas naar welke school andere 
kinderen gaan, zodat de leerlingen weten bij inschrijving welke klasgenoten naar dezelfde 
school willen. Zeker in deze coronatijd met minder contact hebben kinderen hier behoefte 
aan. 

• Tarief TSO blijft komende 3 jaar ongewijzigd.  
Er is een ‘reserve’ opgebouwd. Tijdens de leerlingenraad gaat besproken worden hoe te 
besteden. MR vindt het belangrijk dat het een besteding wordt voor de leerlingen van groep 
1 t/m 8. 
Aster tekent namens de MR de nieuwe 3 jarige overeenkomst met de directie mbt kosten 
van TSO.  
MR wil graag jaarlijks financiële verantwoording van de TSO.  
Elk jaar aan eind schooljaar als punt op de MR agenda plaatsen. 

• School ontvangt ‘Corona-subsidie’. Er wordt een plan bedacht door College van Bestuur hoe 
in te zetten. Ook bij leerkrachten worden ideeën gevraagd. 

• Directie is bezig met formatie voor volgend schooljaar.  



 
 
Beleidsplan Hoogbegaafdheid 
MR akkoord. 
 
RI&E 
Grote Arbo-ronde met een professional geweest. 
Professional stelt verslag met verbeterpunten op. Volgt later. 
 
Cursus MR nieuwe leden 
Rien vraagt na bij GMR. 
 
Corona update 
Zie punt directie/MR wb vervanging. 
 
Vraag vanuit OMR: Voelt het team zich veilig voor de klas? 
Het team is blij weer voor de klas te staan. Er wordt goed voor ons gezorgd.  
We kunnen gebruik maken van sneltesten en dat gaat goed. 
 
Hoe wordt het afscheid van groep 8 dit jaar vorm gegeven? 
De leerkrachten zijn bezig om een ‘passend’ programma te bedenken. 
Ivm Corona moeten er keuzes gemaakt worden. 
Belangrijk: communicatie met ouders groep 8. 
 
Taakverdeling nogmaals bekijken 
In verband met uitval van MR lid, gekeken naar taakverdeling. Cyrilla voert de betreffende taken de 
komende periode alleen uit. 
 
Taakverdeling 2020-2021 

Voorzitter: Rien van Beemen 
Vice-voorzitter: Tim Hogenboom 
Secretaris: Liesbeth Zeldenthuis  
PR/Website/Jozefflits: Cyrilla Bergkamp/ Chantal de Vreede 
Contactpersoon Team (informeren tijdens vergaderingen): Lisette Nielsen 
GMR: Tim Hogenboom(namens teamgeleding) en Rien van Beemen (namens oudergeleding) 
ARBO: Tim Hogenboom 
Schoolgids: Cyrilla Bergkamp 
Klachtencommissie: Judith Verbeek (namens teamgeleding) en Aster van den Bosch 
(namens oudergeleding) 
Sollicitatiecommissie: Afhankelijk van vacature en beschikbaarheid MR-leden 
OR Contactpersoon (MOT): Kim (namens teamgeleding) en Aster van den Bosch(namens 
oudergeleding) 
Kascontrole OR: Rien van Beemen 
Directie/MR-overleg: Cyrilla Bergkamp en Tim Hogenboom 
Overblijfcommissie (TSO): Aster van den Bosch 
Notulist: Liesbeth Zeldenthuis 
 
Code rood (2x) 
De eerste keer opmerkingen van ouders. Te kort van te voren gecommuniceerd. 
De tweede keer heeft school daarvan geleerd en dat anders gedaan. 



 
Rondvraag 

Joyce zit in de OR én in de MR. Kan/mag dat? 
Joyce geeft zelf aan na dit schooljaar een keuze te gaan maken. 
 
Data MR vergaderingen 2020-2021  

15 maart 2021  
17 mei 2021  
29 juni 2021 etentje  
 


