
 

 

Notulen MR 6 
Locatie:  De Biezen 

Datum:  29 juni 2020 

Aanwezigen:  Guuske, Janice, Irene, Jessica, Frank en Suzanne 

Tijd:  19.30 uur 

Notulen: Suzanne 

 

I. Opening 

II. Notulen ter goedkeuring 

Geen op- of aanmerkingen. 

III. Notulen GMR 

Guuske en Jessica hebben geïnformeerd naar de notulen. 

Notulen van de GMR worden in de volgende vergadering 

goedgekeurd en daarna verzonden. Maar dat is nog niet 

elke keer gebeurd.  

Binnen de GMR zijn leden nodig, zowel bij de ouder- als 

personeel geleding.  

IV. Mail/post 

Wel een mail gehad, maar die punten zijn nu niet relevant 

om in de MR te behandelen.  

V. Agenda punten 

a) Formatie 2020-2021 

MT heeft een mandaat voor de formatie. Er zijn verder 

geen vragen vanuit de MR. 

b) Vastestellen overplaatsingsbeleid (is al in december 

2019 gebeurd, vervalt) 

c) Studiedagen/vakantierooster 2020-2021 

Deze zijn vooraf besproken met de PMR. Verder geen 

vragen of opmerkingen vanuit MR. 

d) Arbo jaarplan 

Er zijn een aantal verloop en aandachtspunten in het 

plan;  die worden meegenomen naar volgend jaar.  

MR stemt in met het plan.  

e) Werkverdelingsplan en taakbeleid 2020-2021 

Bij punt 3: De verhouding tussen lesgevende taken en 

 



 

overige taken, stemt de meerderheid van het team in 

met optie 3; de opslagfactor wordt berekend naar rato 

van het aantal kinderen in je groep.  

Punt 4: taken; aantal uren van taken zijn aangepast, 

omdat er meer/minder tijd nodig was.   

Bij punt 5: pauzes, collega’s krijgen er uren voor. Ook 

voor het invallen als er iemand ziek is.  

f) Schoolgids en jaarkrant 2020-2021 

Schoolgids: ziet er mooi uit.  

Jaarkrant: afspraken rondom halen en brengen graag 

duidelijk naar ouders. Uitgang bij kleuters ligt veel 

hondenpoep.  

Niet duidelijk naar ouders hoeveel kinderen er op de 

fiets mogen komen. Op kaartje aangeven?  

Slotavond groep 8 kan beter afscheidsavond genoemd 

worden.  

Hoe zit het met de GGD voor groep 7 dit schooljaar? 

Jessica overlegt dit met Wieneke. 

VI. Overige mededelingen 

a) Afscheid Janice, welkom Frank 

Janice wordt bedankt voor haar inzet en 

betrokkenheid de afgelopen 2 jaar. Ze krijgt een mooie 

plant namens de MR. 

Welkom aan Frank.  Hij geeft aan graag als ouder zijn 

betrokkenheid te willen tonen en fijn dat dit iets is dat 

na schooltijd kan. 

b) Inplannen MR vergaderingen 2020-2021 

1. Ma 05-10-2020 

2. Ma 30 -11-2020 

3. Ma 01-02-2021 

4. Ma 29-03-2021 

5. Ma 17-05-2021 

6. Ma 28-06-2021 

VII. Rondvraag 

Jessica: verbouwing die in de zomervakantie plaats zou 

vinden wordt verplaatst naar het voorjaar, omdat de 

materialen niet op tijd geleverd konden worden i.v.m. 

Corona. De hele gevel wordt vervangen. Er komt dubbelglas 

in, kiep/kantelramen, vensterbanken, radiatoren. Ook wordt 

een deel van het dak vervangen. Verbouwing in voorjaars- 

en meivakantie. 

VIII. Sluiting 

 


