
 

 
 

Agenda   MR   Vergadering   September   2020  
Aanvang:   20.00uur  
Datum:   7-9-2020  
Aanwezig:   Corina,   Stefan,   Suus,   Susanne,   Monique   en   Tino  
 

1. Opening   +   inventarisatie   aanvullende   punten;  
-   uitslag   enquête   thuisonderwijs.  

Er   zijn   4   reacties   binnengekomen   op   de   enquête   over   het   thuisonderwijs.  
Deze   zijn   besproken   en   worden   meegenomen   in   het   team.  
 

2. Vaststellen   notulen   voorgaande   vergadering;  
De   notulen   worden   binnen   een   week   na   de   vergadering   gedeeld   met  
mede   MR-   leden.   Eventuele   aanmerkingen   worden   binnen   twee  
weken   na   de   vergadering   gegeven   en   dan   aangepast   door   notulist.   Na  
goedkeuring   worden   de   notulen   geplaatst   op   de   website.  
 

3. School/Directie   bespreekt   met   MR:  
-   status   meerjaren   SOP   (school   ontwikkelingsplan);  
Dit   is   in   uitvoering.  
-   ervaring   nieuwe   methode   (schooljaar   2019-2020   mee   gestart)  
rekenen,   getal   en   ruimte:   Vooral   in   de   bovenbouw   zaten   veel  
kinderziektes   in   het   digitale   gedeelte.   Daar   wordt   bij   de   methode   nu  
hard   aan   gewerkt.   Op   het   Regius   gebruiken   ze   ook   getal   en   ruimte   en  
onze   kinderen   zijn   al   gewend   aan   de   manier   van   werken.  
 
 

4. MR   zaken  
vergaderschema   schooljaar   2020/2021  
2-11-2020  
18-01-2021  
15-03-2021  
03-05-2021  
22-06-2021  
 

 



 

 
-   inventariseren   scholingsbehoefte   MR-leden;  
Er   is   budget   voor   scholing.   Er   is   nu   geen   behoefte   aan   scholing.  
 

- Jaarplanning   voor   dit   schooljaar   is   vastgesteld.  
 
Taakverdeling:  
Wat  Wie  

Voorzitter  Suus  

Secretaris   (agenda’s)  Tino/   Stefan  

Notulist  Susanne  

ICT   er  Monique  
5. Wat   verder   ter   tafel   komt   (Wvttk)/Aanvullende   punten.  

● plusklas  
Groep   4   t/m   8   heeft   van   9.00uur   tot   12.00uur   plusklas.   Voor  
groep   3   is   er   ‘s   middags   een   half   uur.  
Monique   en   Judith   leiden   de   plusklas.   
Er   komt   een   extern   deskundige   op   het   gebied   van  
hoogbegaafdheid   praktische   tips   geven.   
In   januari   gaan   Judith   en   Monique   een   cursus   volgen.  

● Informatieavond  
Elke   groep   maakt   een   filmpje   over   zijn/   haar   groep.   

● GMR:   Pieter   Ott   schuift   aan   namens   de   GMR.   Pieter   gaat   de  
vraag   neerleggen   bij   de   GMR   welk   standpunt   surplus   in   gaat  
nemen   in   het   corona   beleid.   Ook   gaat   hij   vragen   waarom   de  
agenda/notulen   van   de   GMR   geheim   is.  
Vanaf   nu   gaan   we   Pieter   ook   de   goedgekeurde   notulen   van   de  
MR   doorsturen   zodat   Pieter   ook   op   de   hoogte   is   van   de  
schoolzaken.  

 

 


