
 

 

 

 
Notulen  

  
 
Aanwezig  
Erin van Duren (PG) 
Henny Dullens (PG) 
Marieke Brouwer (OG) 
Laurence Barning (OG)                        
 
Gasten 
Louise Witvliet (directie) 
  
Afwezig 
 
Notulist                  Erin 
Voorzitter                      Marieke 
Datum vergadering    08-09-2020  
Locatie           via Teams 

  

  

 
Overlegvergadering met directie  
 
1. Opening en vaststellen van de agenda  
Welkom aan Henny bij de MR vergadering. Nog niet zeker is of Henny blijft deelnemen aan de MR 
i.v.m. teveel taakuren. Hier wordt een oplossing voor gezocht. De MR wordt op de hoogte gesteld 
wanneer meer duidelijk is. 

 
2. Notulen overlegvergadering  
De notulen van 7 juli worden goedgekeurd.  

 
3. Actielijst en actiepunten 
Een aantal punten staan nog open / moeten nog worden opgepakt. Marieke zal de actielijst 
updaten. Punten die afgerond zijn blijven nog even op de actielijst staan onder het kopje 
‘’afgerond’’. 
 
4. Jaarverslag MR en School 
Het jaarverslag MR wordt door Erin aangepast met feedback van de MR leden. Daarna zal het 
jaarverslag worden gepubliceerd. 
Het schooljaarverslag moet in oktober worden afgerond. Omdat dit Opops breed gelijk getrokken 
wordt, is nog onduidelijk in welk format dit moet komen. Dit punt de volgende keer terug laten 
komen op de agenda. 
 
5. Voortgang andere schooltijden 
Louise zal informatie / spelregels ophalen om te bekijken waar wettelijk gezien rekening gehouden 
moet worden bij het maken van voorstellen rondom nieuwe schooltijden. Erin en Henny zullen 
meekijken en meedenken. Daarna worden verschillende opties besproken met de MR. Vervolgens 
zal het team betrokken worden en daarna zal een informatie moment zijn voor ouders gevolgd 
door een enquête.  
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6. Coronamaatregelen 
Dezelfde coronamaatregelen gelden zoals voor de zomervakantie. De informatieavond zal nu 
anders verlopen. Ouders zullen een PowerPoint ontvangen van de desbetreffende groep met 
informatie over het schooljaar.  
We volgen als school en stichting de adviezen van het RIVM. Opops breed wordt hier binnenkort  
over vergaderd. 
 
7. MR planning 2020-2021 
Marieke past de jaarplanning aan. De meeste onderwerpen kunnen blijven staan. De begroting 
komt in oktober op de agenda. Het onderwerp IKC zal worden toegevoegd aan de planning. 
Marieke en Erin maken een voorstel voor nieuwe vergaderdata dit schooljaar. 
 
8. Rondvraag 
Marieke:  Reactie schoolplan: schoolplan en schoolgids zijn goedgekeurd door het bestuur.  

Bewegend leren: Sacha presenteert haar scriptie over bewegend leren op de studiedag 
van 11 januari. Hiervoor is een werkgroep samengesteld.  

 
Sluiting vergadering :  20.19 uur 


