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Datum: 11 januari 2021 
Locatie: Online 
 
Voorzitter: Dagmar  Secretaris: Kristel 
Aanwezig: Dagmar, Marieke, Kristel, Mirjam, Daan, Rianne, Kees 
Afwezig: - 

1. Welkom. Iedereen is gelukkig gezond ! 
 

2. Opening en mededelingen 
Vanuit voorzitters GMR. Voortaan ook beslissingsbevoegdheid op school budget. Wie wil daar een 
basisopleiding voor doen? Is op stichtings- en schoolniveau. Is 1 avond via teams. Aanmelden bij Dagmar, 
Kristel, Mirjam. Dagmar en Daan. 
 

3. Vaststellen notulen vorige vergadering en actielijst 
Geen opmerkingen, akkoord. Wordt gepubliceerd. 
 

4. Binnengekomen post 
1 aanmelding als MR-lid. Verder geen. 
 

5. Continurooster  
Morgen via Teams 1ste overleg met de werkgroep (Rianne, Daan, Marieke, Kristel), Kees en externe partij. 
Om te bepalen hoe verder en waar op te letten. Zij zullen zaken ook verder doorrekenen.  
Denk aan ouders op de hoogte houden van de voortgang. 
 

6. Werkgroep Jaarplan 2020-2021 
Jaarplan is goed. Daan gaat hem nog een keer nalezen en kijkt nog even naar de lay-out. Nog een 
paar tekstuele zaken aanpassen en wordt dan gepubliceerd. 

7. Schoolgids/ locatiegids 2020-2021 
Geen opmerkingen. Wordt officieel gemaakt. 

8. Locatie ontwikkelplan 
Deze is nog voor het lopende schooljaar. Verschillende onderwerpen die al langer geleden 
vastgesteld zijn. In werkgroepen wordt hier aan gewerkt en updates over gegeven binnen het 
team. Hier worden keuzes in gemaakt om in de praktijk nog beter of anders les te kunnen geven. 
Rekenen, vreedzame school, nieuwbouw en rijke leeromgeving.  
Kees heeft met alle units ontwikkelgesprekken gevoerd om te kijken waar ze energie van krijgen 
en waar ze afscheid van zouden willen nemen. Er staat nog een opvolging voor de eerdere 
vaststelling van wie waar staat binnen het team.  
Op clusterniveau speelt ook nog het een en ander. Goede samenwerking met Clustermanager.  

9. Urentabel / vakantierooster 
Is als voorbereiding voor het continurooster. In 8 jaar tijd moet elke leerling x aantal uren maken. 

10. Rechten en Plichten van de AC 
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Er zijn geen reglementen van de AC te vinden. Er is vanaf september al geen overleg meer geweest. Ze 
hebben geen voorzitter. Kijken naar de financiën en bepalen wat er nog mee gedaan kan worden.  
Kees en Dagmar bespreken met AC over de communicatie tussen MR en AC. 

11. Nieuw reglement MR per 1/1/2021 en nieuw MR Statuut 
Nieuw reglement van de MR is centraal opgesteld en getekend door Dagmar en Kristel.  
Staan de regels in die wij naleven als MR. Wordt op de website van de MR gepubliceerd 

12. Strategisch koersplan 
Hij was heel algemeen. Wordt door GMR iets gerichter gemaakt op PCO Gelderse Vallei. In februari komt een 
2de versie, dan met elkaar afstemmen wie dit doorlezen en feedback gaan geven.  

13. MR 2021-2022 
Marieke, Dagmar en Mirjam gaan richting het einde van hun MR periode. Verkiezingen MR zijn opgezet. Tot nu 
toe 1 nieuwe aanmeldingen en Dagmar heeft zich her-verkiesbaar gesteld. Mirjam heeft nog wel 1 jaar GMR te 
gaan. De MR blijft voor de lokaties van Holk 1 MR en gaat niet naar 2 verschillende MR’s gesplitst worden.  
 
 
Volgende vergadering: 10 februari 2021 op Holk of online 
 

 

Actielijst. 

Agendapunt: Onderwerp: Actie: Door: 

2 Basisopleiding 
schoolbudgetten lezen 

aanmelden als je dit wilt doen 
bij Dagmar/Mirjam 

all 

6 Jaarplan 2020-2021 Daan leest deze na en doet 
laatste aanpassingen en geeft 
definitieve versie door aan 
Dagmar 

Daan 

10 Rechten en plichten AC bekijken hoe de financiën er 
voor staan 

Kees en Dagmar 

10 Rechten en plichten AC Gesprek met AC over onderlinge 
afstemming met MR 

Kees en Dagmar 

12 Strategisch koersplan vanuit 
de GMR 

Na ontvangst nieuwe versie, 1 
of meerdere MR leden nog eens 
kritisch meelezen en feedback 
geven 

nader te bepalen 

13 MR 2021-2022 Mirjam bepalen/overleggen of 
ze langer in de MR blijft, 
namelijk 1 jaar (als uitzondering) 

Mirjam 
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