
MR-notulen 

Datum: 06 oktober 2020 
Locatie: online via Teams 
 
Voorzitter: Dagmar Secretaris: Kristel 
Aanwezig: Marieke, Rianne, Daan, Mirjam, Dagmar, Kristel 
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1. Welkom 
Iedereen gezond, geen bijzonderheden. 
 

2. Opening en mededelingen 
Vorige notulen zijn akkoord. Dagmar maakt deze definitief. 
 

3. Vaststellen notulen vorige vergadering en actielijst 
Goedgekeurd, acties doorgesproken  
 

4. Acties van de vorige keer 
Afrond: 

- Daan toegang tot MR zaken 
- Foto MR op website en in nieuwsbrief geplaatst 
- Jaarverslag 2019/2020 goedgekeurd 

 
5. Binnengekomen post 

- vragen naar het continurooster 
- vragen over de advertentie voor vrijwilligers voor TSO. Is niet helemaal goed gecommuniceerd, ze 

ontvangen wel een vrijwilligersbijdrage. 
 
6. Werkgroepen 

Beter met elkaar verdelen dit jaar. Mirjam heeft genoeg aan de GMR zaken. 
 

7. Werkgroep jaarplan 2020-2021 
Aan het einde van de vergadering bekijken welke onderwerpen de volgende vergadering aandacht nodig 
hebben en wie daar actie op uit moet zetten. 
 
In laatste vergadering evaluatie van het jaarplan doen en die dan voor het volgende jaar deze al vaststellen. 
 

8. Nieuwsbrief 
Dagmar zal deze stukken blijven schrijven. 

 

 

 
9. Tussenstand Enquête Rooster, uitvraag ouders 

Dit is een voorlopige uitslag: 
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Reactie van 86% bruto. 
 
Ongeveer 73% is voorstander van de een af de andere vorm van het continurooster 
16% wil dat het blijft zoals het is 
97% van Doornsteeg is voor continurooster 
80% van Holk is voorstander van continurooster 
 
Op 16 oktober sluit de enquête. De ontvangen informatie zal naar de ouders teruggekoppeld worden. De 
oudergeleding zal de uitkomsten voorleggen aan Kees. Hij kan een eventuele wijziging in schooltijden 
doorvoeren. 
 
Dagmar informeert Kees deze week over de voorlopige uitslag. Voorstel: volgende week, dinsdag 13 oktober, 
een  extra vergadering met oudergeleding en Kees. 
 

10. Schoolgids 2020 / 2021 
Kees heeft deze bijna klaar. Volgende vergadering afstemmen. 
 

11. Rondvraag 
Meelezen met strategisch beleidsplan van de GMR. 
Presentatie over passend onderwijs, daar kan je aan deelnemen als je wilt. Waarschijnlijk woe 28 okt 20-21 
 
Volgende vergadering: 11 januari 2021 

 

Actielijst 

 

 

Agendapunt: Onderwerp: Actie: Door: 

     2 Notulen Definitief maken Dagmar 

     7 Jaarplan 2020/2021 plan voorleggen aan MR Rianne en Marieke

     9 Continurooster Enquête ouders met Kees 
bespreken en 
terugkoppeling verzorgen 

Dagmar, Kristel, 
Marieke 

10 schoolgids 2020/2021 Definitief maken met MR Kees 

    overig MR bekendheid Nadenken over 
communicatie en 
zichtbaarheid  

All 


