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Datum: 10 februari 2021 
Locatie: Online 
 
Voorzitter: Dagmar  Secretaris: Kristel 
Aanwezig: Dagmar, Marieke, Kristel, Mirjam, Daan, Rianne, Kees 
Afwezig: - 

1. Welkom. Iedereen gezond ! 
 

2. Opening en mededelingen 
Eerste dagen school weer gehad. Dagmar en Kristel hebben kascontrole gedaan. Afspraken met AC hoe het 
budget dit jaar te besteden, Kees en Dagmar en Angelique  
 

3. Vaststellen notulen vorige vergadering en actielijst 
Geen opmerkingen, akkoord. Wordt gepubliceerd. 
Overleg met AC vind plaats. Misschien ook een groep met hulpouders. Acties liggen bij de AC.  
 

4. Binnengekomen post 
Geen. 
 

5. Status opening school 
Geen bestuur aanwezig door ijzel. Wel wat pers erbij, Was een knusse en fijne opening. Voor de kinderen erg 
leuk en een ongedwongen dag. 
Veel nieuwe aanmeldingen. Ook een aantal voor Holk.  
 

6. MR 2021-2022 
Status aanmelding: nog steeds 1 nieuwe aanmelding en 2 ouders die willen doorgaan. Mirjam 
blijft nog 1 jaar in de GMR en waar nodig in de MR. Als een andere leerkracht wil is dat ook goed. 
Na dit jaar stopt ze wel. Dan ook een periode mee laten lopen voor de GMR. 
 

7. Formatie 
In beginfase van de formatie, In gesprek met Clusterdirecteur over het budget. Positieve signalen 
vanuit het bestuur. Belangstelling opgevraagd bij leerkrachten wat ze willen. Doornsteeg groeit 
hard door. Groei is lastig in te schatten. Voldoende ruimte behouden op Doornsteeg. 

8. Digitale infrastructuur MR 
De MR maakt nu gebruik van Google. De documenten zijn beveiligd maar eigenlijk moet de MR 
op de digitale infrastructuur van kindcentrum Holk documenten kunnen opslaan.  
In Office 365 een MR omgeving maken voor de MR omgeving. Proberen dit volgend schooljaar 
klaar te hebben. Actie Dagmar.  
 

9. Status continurooster 
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Volgende week 2de overleg met de werkgroep (Rianne, Daan, Marieke, Kristel), Kees en externe partij. Eerste 
berekeningen zijn gemaakt. HIer volgende keer in verder puzzelen.  
Ook aan het kijken of Brood en Spelen iets kunnen beteken in de pauzes. Informatie verzamelen hoe we de 
pauzes en/of de kosten het beste kunnen opvangen.  

 

10. Gevolgen van thuis  leren in kaart brengen 
Hoe ga je als school in kaart brengen waar de achterstanden zijn? Met de komende  cito’s kijken waar de 
kinderen staan. En ze daar verder in begeleiden. Hier ook goed kijken naar de middenmoot dat die vergeten 
worden. Daar ook de corona-subsidie voor gebruiken. Kees gaat de ouders hier komende week over duidelijk 
over informeren. Ook bekijken hoe dan de aansluiting te maken met het Corlaer college. Dat kinderen daar 
ook echt de kansen krijgen. 
 

 
Volgende MR : Donderdag 15 april 2021, 20:00 
Locatie : voorlopig online 

 

Actielijst. 

Agendapunt: Onderwerp: Actie: Door: 

2 Basisopleiding schoolbudgetten lezen aanmelden als je dit wilt 
doen bij Dagmar/Mirjam 

all 

10 Rechten en plichten AC Gesprek met AC over 
onderlinge afstemming met 
MR. 
Hulpouders/Financien/Door
steeg AC 

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 Digitale infrastructuur MR 
 

Starten Dagmar 

 

 


