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OMR: Marieke Winters (notulist), Britt Verdonschot, Joyce van Roy
PMR: Sanne Heijmans, Angela van den Boomen, Anneke Wintermans
Aanwezig:

Directie: Marieke Gondrie (op uitnodiging)
Geen toehoorders vanwege digitale vergadering op afstand i.v.m. Corona
Afwezig:

-

Datum

16-06-2020

Onderwerp

Notulen MR vergadering 16 juni 2020

(I) Informatief

(M) Meningsvorming

(B) Besluitvorming

Vergadering MR
1. Opening
Voorzitter opent de digitale vergadering op afstand om 20u.
2. Vaststellen agenda (M-B)
De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld.
3. Schoolgids (M-B)
Er is één tekstuele opmerking over p. 40. De layout wordt later door de vormgever helemaal
goed gezet. OMR lid stuurt nog een paar kleine tekstuele aanpassingen naar de directie. We
keuren de schoolgids goed met de tekstuele aanpassingen die via de mail verstuurd worden.
De voorzitter tekent de schoolgids namens de MR.
4. RI&E (I)
De inventarisatie is geweest, weliswaar opgeschoven in de tijd vanwege Corona. Er heeft een
gesprek plaatsgevonden met 2 leerkrachten en met de directie en daarnaast is er een
rondgang geweest door de school. De conceptrapportage is ontvangen door de directie. Een
aantal (kleine) zaken zijn direct opgepakt en verbeterd. Grotere zaken zijn veelal
meegenomen in (het technische rapport voor) de verbouwing. Het proces vanaf nu is dat het
rapport vanuit de directie beoordeeld wordt en uiterlijk 30 juni naar RBOB gestuurd gaat
worden met als aanvulling welke zaken op welke manier worden opgepakt. Het definitieve
rapport en de opvolging van acties komt terug op de MR vergadering na de zomervakantie.
5. Goedkeuring concept notulen 12-5–2020 (M-B)

Notulen worden zonder aanvullingen goedgekeurd.
6. Actiepuntenlijst

De acties zijn doorlopen en waar nodig is de datum aangepast.
Voor wat betreft actie 5 “ Procedure besluitvormingen rondom OR-HHR opvragen” is er de
volgende terugkoppeling:
Zowel van Ouders en Onderwijs alsook vanuit Henk Nieborg is er een reactie gekomen. Zij
geven beiden aan dat de MR geen rol heeft in het afhameren van het reglement van de OR,
aldus de wet. Op de vraag hoe de OR dan wel de achterban moet raadplegen om hun HHR te
raadplegen, geven zij geen antwoord. Vanuit Ouders en Onderwijs wordt aangegeven dat de
MR wel ongevraagd advies mag geven richting de OR. Dat is hier niet in de orde en het
goedkeuren van het OR reglement wordt daarmee teruggegeven aan de OR. OMR lid deelt
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de reacties van Ouders en Onderwijs en Henk Nieborg met de overige MR leden ter
informatie.
7. Vergaderdata schooljaar 2020-2021

De voorzitter heeft de lijst met vergaderdata gemaakt, gebaseerd op de data van vorig jaar.
Er zijn geen opmerkingen op de vergaderdata en daarmee zijn ze definitief.
Er volgt een aanvulling; de gecombineerde jaarvergadering OR/MR staat gepland voor 28
oktober waarbij in elk geval de voorzitter van de MR aanwezig is voor het jaarverslag van de
MR.
8. Ouders in de school

Vanwege de huidige corona maatregelen mogen er nu geen ouders in de school. Het team
merkt een flinke sprong in zelfstandigheid bij verschillende kinderen en rust in de klassen.
Vooral in de bovenbouw is deze verandering in zelfstandigheid in positieve zin opgemerkt.
In het team is vanuit deze ervaring de vraag ontstaan om samen na te denken over ouders in
de klas. Zeker niet met de bedoeling om ouders te weren in de school want de betrokkenheid
van ouders staat hoog in het vaandel maar wel om samen van gedachten te wisselen welke
ideeën er zijn in het kader van deze sprong in zelfstandigheid. Na de zomervakantie willen
we een brainstorm agenderen om van gedachten te wisselen over de aanwezigheid van
ouders in de klas.
9. Ingekomen post
Er is een mail gekomen van een ouder met input op een agendapunt en daarnaast dat de
formatie en de verbouwing in het openbare gedeelte behandeld dienen te worden.
- Gezien de fase van het proces van de verbouwing is er op dit moment gekozen om het
intern te bespreken. In een later stadium wordt een aparte informatieavond
georganiseerd specifiek voor ouders.
- De formatie is op deze vergadering in het interne gedeelte besproken omdat het om
personen gaat en dat bespreken we niet in het openbare gedeelte.
De secretaris zorgt voor een individuele terugkoppeling naar de betreffende ouder.
10. Rondvraag
- Het huishoudelijk reglement staat nog niet op website. Het is onlangs ondertekend en het
PMR lid voegt de link toe aan de website.
- De zittingstermijn van Anneke verloopt volgende maand en er dient opvolging te komen
vanuit het team. Deze vraag is uitgezet en de teamleden denken er over na. We hopen
dat de opvolging voor de zomervakantie definitief is.
- Schoolplan; op de website staat nog het schoolplan van 2019. Het schoolplan 2020-2023
is opgesteld en ingediend volgens de deadline van 1 oktober 2019. Dit is door allerlei
redenen niet op de vergadering van de MR tot bespreking gekomen. Het stuk is wel
definitief ingediend en we agenderen het na de zomervakantie ter informatie op de MR
vergadering.
Vergadering wordt gesloten om 21.05u
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