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Datum: 11 juni 2020 
Locatie: Online 
 
Voorzitter: Dagmar   Secretaris: Kristel 
Aanwezig: Marieke, Rianne, Anita, Mirjam, Dagmar, Kristel, Kees 
Afwezig: - 

 
1. Welkom 
 
2. Notulen en actielijst 

Vorige notulen zijn akkoord. Dagmar maakt deze definitief. 
 

3. Binnengekomen post 
Geen 

 
4. Formatie 2020-2021 

Begroting nog niet definitief. Bovenbouw wordt wat kleiner, 2 docenten naar de onderbouw verschoven. Veel 
fulltimers in de bovenbouw wat prettig is. Mirjam, Stella en Karin gaan naar locatie Doornsteeg. Er wordt nog 
gekeken naar de mogelijkheid om groep 4 op de vrijdagmiddag samenvoegen van de 2 scholen (groep 4 
doornsteeg zijn nu 5 kinderen). 
Het team is akkoord met de verdeling, advies en instemming van de oudergeleding MR nodig. Oudergeleding 
MR is akkoord. Daarna wachten op definitief akkoord vanuit de stichting. 
 
Kees heeft hulp gevraagd van Martijn voor de opzet van de kinderopvang op de Doornsteeg. 
 
Het baken gaat de halve bovenverdieping van de Doornsteeg huren ivm ruimtegebrek bij hen en nu nog 
leegstand bij ons. 
 

5. Hoe werkt het draaiboek? 
Het gaat goed met alle maatregelen en veranderingen. Wel wat onrustig om weer de hele klassen samen te 
hebben. Kleuters helemaal vermoeid zo aan het eind van de week. 
 
Heel leuk het ontvangst met de ballonnen afgelopen maandag. De leerkrachten zijn verwend met chocolade 
voor al hun inspanningen en flexibiliteit de afgelopen periode, dit wed ook erg gewaardeerd! 
 
Locatie voor groep 8 musical gevonden, binnen in een bedrijf in Amersfoort. Alleen de ouders kunnen hier bij 
zijn op gepaste afstand. Geen musical dus op school. Ergens slapen gaat niet lukken. 
 
Nu vele activiteiten niet doorgaan moeten we ook kijken hoe we om gaan met de betaalde ouderbijdragen. 

6. Hoe werkt het continurooster, status, evaluatie leerlingen/leerkrachten/ouders 
Voor de zomervakantie zal er een evaluatie plaatsvinden met het team leerkrachten om te bekijken hoe ze 
continurooster hebben ervaren. Afhankelijk van deze uitkomst en uiteraard ook van corona-maatregelen, 
stichting-beleid enz zullen we moeten bepalen of we deze schooltijden volgend jaar blijven hanteren.  
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De PO-raad zal naar verwachting half augustus wel duidelijk hebben hoe het draaiboek er uit zal zien met 
maatrelen voor komend schooljaar. 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wil de MR de ouders en de leerlingen middels een enquête vragen 
naar de bevindingen van het continurooster. 
 
Het continurooster wordt, na de eerste week, als rustgevend ervaren: de leerlingen weten waar ze aan toe zijn 
en hoeven in de lunchpauze niet te reizen. Het is voor de leerkrachten belangrijk dat ze ook werkelijk 20 
minuten rust hebben. Anders duurt de dag wel erg lang, van 08:30-14:30. Op dit moment wordt ondersteuning 
aan de leerkrachten aangeboden in de pauze. 

7. AC Notulen 
Activiteiten voor de eind van het schooljaar nog niet rond. Zijn ze nog heel druk mee bezig. 

8. MR 2020-2021 
Anita gaat onze school verlaten. Hierdoor ontstaat 1 open plek bij de leerkrachtengeleding, 
Dagmar heeft een start gemaakt met de jaarevaluatie 2019/2020. Alle MR-leden hebben deze voor de volgende 
MR vergadering doorgenomen en reacties gegeven. We gaan gezamenlijk met elkaar afsluiten op 1 juli 17.30 
uur. Dagmar reserveert. 
 
Dagmar stelt het vergaderschema voor volgend jaar op. Hier graag uiterlijk maandag op reageren om definitief 
te maken. 
 
Note van de voorzitter: Voor 2020/2021 moet opnieuw het jaarplan worden opgesteld. Uitgangspunt is het 
voorlopige jaarplan van schooljaar 2019/2020. In de volgende vergadering moet worden vastgesteld wie de 
initiële invulling gaat geven vanuit de leerkrachten geleding en vanuit de oudergeleding. Er moet een 
werkgroep worden opgesteld. 

9. GMR 
Heel veel zaken die daar worden geïnitieerd en geïmplementeerd. Zaken zijn groot en gaan snel. 
Strategisch beleidsplan, functiewaarderingen, overgang naar pernassis enz 

10. MR Bekendheid / communicatie 
Data van de MR ook in de jaarkalender zetten. Bij 1ste vergadering nieuwe jaar foto maken. Met elkaar nog eens 
bekijken hoe we meer zichtbaarheid kunnen geven.  

11. Rondvraag  
Geen 

Actielijst 

Agendapunt: Onderwerp: Actie: Door: 
     2 Notulen Definitief maken Dagmar 
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     5 Ouderbijdragen  Bepalen terugbetalen of 
meenemen naar volgend 
jaar 

Kees 

     6 Continurooster Navraag leerkrachten Kees 

     6 Continurooster Enquête ouders en 
leerlingen 

MR ouders 

     8 MR-lid leerkrachten Nieuw lid toevoegen Kees 

     8 Jaarverslag 2019/2020 Aanvullen/corrigeren All 

     8 Vergaderschema 20/21 Vaststellen Dagmar 

     8 Jaarplan 2020/2021 Hoe op te stellen ? 
Werkgroep ? 

Dagmar 

    10 Foto voor op de site Maken bij start nw jaar ? 

    10 MR bekendheid Nadenken over 
communicatie en 
zichtbaarheid  

All 

 

 


