
Notulen MR vergadering 13-01-2021 
  
Aanwezig: Joris na het eerste half uur, Yvonne, Anne, Marieke. 
Voorzitter: Yvonne Notulant: Marieke 

Besluitenlijst 

Besluit Datum 

De achterbanraadpleging over de ervaringen van de kinderen m.b.t. 
de (experimentele) wijzigingen in het lunchpauze-rooster stellen we 
uit tot na de schoolsluiting. 

13 januari 2021 

We gaan via ouderportaal bekend maken dat er over enkele 
maanden 2 zetels gaan vrijkomen binnen de oudergeleding van de 
MR. We roepen hierin geïnteresseerden op om te reageren. We 
doen dit via verschillende kanalen binnen ouderportaal op de 
volgende data: 

- Via nieuwsbrief 15-1-2021  
- Nieuwsbericht 19-01-2021 
- Mededeling 26-01-2021 

 

 

 

 

Januari 2021 

 

Wanneer MR verkiezingen nodig zijn (meer aanmeldingen dan 
vrijgekomen zetels) zal Marieke samen met Anne en een ouder uit 
de ouderraad de verkiezingscommissie vormen. 

Februari  2021 

Nieuwe MR leden kunnen nog dit schooljaar meedraaien met de 
MR om ingewerkt te worden. 

Periode 
februari-juli 2021 

Bij meer dan 2  kandidaten houden we in maart/april verkiezingen. Maart/april 2021 

Vanuit het rapport RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) waren 
een 3-tal verbeterpunten naar boven gekomen waarvan er 2 al zijn 
opgelost (M.b.t. de info bij de schoonmaakkasten en m.b.t. de 
schoolborden). Bij de trap in de speelzaal aan de schoolzijde is het 

Nog nader te 
bepalen dag en 
tijd. 



  

nog te donker wanneer de lichten uit zijn, dit wordt nog aangepakt. 
Over een tijdje komt n.a.v. het rapport nog iemand een rondje 
maken door de school met Joris waarbij Anne of Marieke als PMR 
zal aansluiten. 

Joris is bezig met een aanvraag voor het aanschaffen van 73 extra 
gesubsidieerde chromebooks (tegen 25% van de aanschafwaarde). 

januari 2021 

De volgende (korte) MR vergadering (i.v.m. de oproep nieuwe MR 
leden) zal zijn op woensdag  3 februari om 14.00 uur. 

2 februari 2021 

De volgende reguliere  MR vergadering zal zijn op woensdag  17 
maart om 14.00 uur. 

17 maart 2021 

Actiepuntenlijst 

  

Actiepunt Wie Wanneer 

Doorsturen van vacaturetekst/oproep 
nieuwe OMR naar Tineke voor plaatsing in 
de nieuwsbrief en op ouderportaal. 

Anne Vóór 15-01- 2021 

Tijdens eerste bijeenkomst projectgroep 
ouderbetrokkenheid deze oproep onder de 
aandacht brengen van de ouders en hen 
vragen dit onder de aandacht te brengen 
van andere ouders waarmee ze contact 
hebben. 

Marieke 18-01-2021 

Vanuit het rapport RI&E het onderdeel 
‘welbevinden personeel’ doorsturen naar 
PMR . 

Joris Januari 2021 



  

 

Opstellen en verspreiden van mini-enquete 
aan ouders m.b.t. ervaringen gewijzigde 
lunchpauzerooster. 

Anne en Marieke Uitgesteld  i.v.m. 
schoolsluiting 

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

Marieke Na elke vergadering 


