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Datum:  18 juni 2020 
Aanwezig:   Esther (namens de directie), Patricia (voorzitter), Loes, Dolly, Sandra, Marjan, 

Inge en Freek 
Afwezig:    
Notulist:   Freek 
 

1. Opening en mededelingen 
De eerste vergadering weer samen in één ruimte. 
 

2. Notulen en actiepuntenlijst 
a. De notulen worden vastgesteld 
b. De actiepuntenlijst wordt nagelopen en aangevuld. 
 

3. Mededelingen directie 
a. Iedereen begint zijn/haar draai te vinden weer terug op school, de eerste eigen 

schoolfoto’s zijn inmiddels gemaakt en de meeste zijn goed gelukt.  
b. Het zomerfeest zal dit jaar niet doorgaan, net als de schoolreisjes. De OR is aan het 

bekijken of ze een gedeelte van de ouderbijdrage terug storten of dat dit volgend 
jaar verrekend word. Er is bijvoorbeeld ook geen dvd gemaakt voor groep 8. Hierover 
volgt voor de zomervakantie communicatie richting de ouders.  

c. Voor het volgend overleg kijken we of de directie later aan schuift. Afgelopen 
vergadering kwamen er achteraf namelijk nog veel vragen ter tafel. Dit gaan we 
evalueren om te kijken wat praktisch is. 

d. Evaluatie gelijke dagen rooster: met name het broodje eten wierp vragen op. De 
leerkracht heeft hier de ruimte om zelf invulling aan te geven. Advies is om de ouders 
hier over te informeren in de schoolgids. De invulling zullen we over een half jaar 
weer evalueren. Sandra (OMR) zal bij haar zus informeren of ze wellicht een 
workshop of lezing kan geven over eten en rust. Zij is deskundige op dit gebied.  

e. Het schoolplein zal in de zomervakantie worden opgeknapt, o.a. een pannaveld en 
wat andere nieuwe speeltoestellen zullen er komen. Na de vakantie zal er een 
sponsoractie komen om een extra speeltoestel te financieren. Na de zomer zal het 
kleine pleintje achter de school worden opgeknapt. 

f. Het nieuwe meubilair voor de school zou deze zomer komen, echter i.v.m. het 
opknappen in de school is dit met een jaar uitgesteld zodat er beter bij de stijl 
passende meubels gekozen kunnen worden. Wellicht dat “het aquarium“ al eerder 
wordt voorzien van nieuwe meubels ivm de grote van de groep die daar les zal 
hebben. 

g. 24 juni zal er een laatste gesprek plaatsvinden bij de gemeente betreft het 
kindcentrum. De plannen zijn tot nu toe elke keer afgekeurd elke keer weer met 
andere reden en vragen om aanpassingen. Esther en Marian zullen samen met 
iemand van Blosse naar dit gesprek gaan. 

 
4. Input MR /ingekomen stukken 
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a. Verkiezingen OMR, er zijn drie kandidaten, er wordt nog gekeken of het mogelijk is 
om via een pol in de Fiep-app te stemmen. Als dit niet realiseerbaar is op deze korte 
termijn zal het op de oude manier dus met strookjes gaan. 

b. Leden MR ‘20/’21, dit was de laatste vergadering waarbij Inge en Patricia aanwezig 
zijn, van Inge was dit al langer bekend. Patricia deelt het in deze vergadering. Zij zal 
opgevolgd worden door Maaike Boekel. We danken beide voor hun intensieve inzet, 
ze hebben zeer veel gedaan afgelopen jaren voor de MR en de familieschool. 

c. Betrokkenheid OMR, de ouders uit de MR geven aan dat ze graag iets meer hadden 
willen betekenen voor de directie en de MR tijdens de Corona periode. Er werden 
keuzes gemaakt waar de OMR wellicht had kunnen ondersteunen. Esther geeft aan 
dat dit vooral kwam doordat veel zaken heel snel gingen en er veel vanuit Blosse al 
bepaald was. Mocht een extreme situatie als deze zich nog eens voordoen gaan we 
proberen wat meer te sparren in bv een 1 op 1 contact als er haast bij is. Dit op een 
manier dat de MR toch meer op de hoogte en betrokken is. 

d. Ouderbijdrage schooljaar ‘19/’20, hier komt nog extra info over als de OR weet wat 
ze willen doen met de ouderbijdrage in vorm van terugstorten of verrekenen met 
volgend schooljaar. 

e. Stand van zaken kindcentrum Familieschool 0.12, meer info volgt na 24 juni. 
f. Datum volgende vergadering vaststellen, de voorkeur is voor dinsdag 15 september. 

 
5. Mededelingen  

Wellicht is het een idee de banden met de OR komend jaar te versterken. Elkaar opzoeken en 
mogelijk elkaars vergadering bijwonen. Hier komend jaar naar kijken hoe dit in te vullen. 

 
6. Sluiting 

 
 

Volgende vergadering:  15 september   
Notulist: n.t.b.  
 
Op de agenda: 
Afspraken binnen de MR. Hoe gaan we met elkaar en met informatie om. 
Huishoudelijk regelement MR 
Vaststellen a.d.h.v. het activiteitenplan MR 2020-2021 
Voortgang kindcentrum 
Op de foto  
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Actiepuntenlijst 
 

Datum Onderwerp Wie Status 

24-09-2019 Notulen op MR-website 
bijwerken 

Loes Lopend 

12-11-2019 Bijwonen GMR-vergadering en 
agenda in de gaten houden 

Freek Doorlopend 

19-05-2020 Mail aan directie visie 5-gelijke-
dagen-model 

Sandra Gesloten 

19-05-2020 Terugkoppelen OR en directie 
schoolfotograaf en zomerfeest 

Loes Gesloten 

19-05-2020 Aanpassen MR-activiteitenplan 
volgend schooljaar 

Loes Lopend 

19-05-2020 Verkiezingen OMR Dolly en Inge Lopend 

19-05-2020 Navragen mogelijkheid digitaal 
stembiljet 

Dolly/Loes Lopend 
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Stukje nieuwsbrief: 
 

Mededelingen medezeggenschapsraad juni 2020 (MR) 
 

Op de vergadering van donderdag 18 juni 2020 hebben we de volgende onderwerpen 
besproken. 

- Onderwijs in Coronatijd 

- Vernieuwen van het schoolplein. 

- Verkiezingen 

- Afscheid van Inge en Patricia 

De volgende vergadering is op dinsdag 15 september 2020 om 19.30. 

 

Met vriendelijke groet, 
de MR van de Familieschool 0.12 


