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Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

15 september 2020, 19:30 Lokaal groep 5b
Marjan, Sandra, Freek, Karina, Dolly, Maaike, Loes en Marian.
Loes

1. Opening en mededelingen
a. Welkom nieuwe leden Karina en Maaike.
b. Taakverdeling MR
Voorzitter: Dolly
Secretaris: Marjan
Notulist: Om de beurt
c. Groepsfoto (op afstand)
2. Notulen en actiepuntenlijst
a. De notulen worden vastgesteld.
b. De actiepuntenlijst wordt nagelopen en aangevuld.
3. Input MR-oudergeleding/ingekomen stukken
a. MR- cursussen → 20 oktober basiscursus MR. Karina gaat heen, Loes meldt aan.
b. Concept jaarverslag MR → goedgekeurd. Loes zet op website en verstuurd via Fiep
en teminfo.
c. Klankbord parkeeruitdaging en vervoersprotocol (e-mail Inge) → Karina gaat
hiermee aan de slag. Leerkrachten pakken het fietsen parkeren met de kinderen op
als duidelijk is hoe de routing gaat worden en welke ruimte er beschikbaar is.
Marjan checkt het vervoersprotocol bij de GMR.
d. GMR notulen vorige vergadering / agenda volgende vergadering GMR → schuift door
naar de volgende vergadering. Nog niet beschikbaar.
e. Plannen vergaderdata schooljaar 2020 – 2021
Maandag 9 november 2020
Woensdag 6 januari 2021
Maandag 8 maart 2021
Woensdag 19 mei 2021
Maandag 21 juni 2020
4. Mededelingen directie (Marian)
a. Corona → plan bij uitval leerkrachten.
b. Stand van zaken kindcentrum → Verslag van de gemeente en contact persoon na
aanleiding van de vorige vergadering blijven uit. Dit wordt wederom vervolgd.
c. Afstemming tussen de vergaderingen → De directie sluit om 20.15 uur aan. Actuele
vragen kunnen dan worden meegenomen.
d. Aanspreekpunt OMR → Marjan blijft dit.
e. Ouderbijdrage (2020-2021) → Deze wordt verlaagd.
f. Tevredenheidsonderzoek ouders is dit jaar aan de beurt. Komt later dit jaar.
g. Kamp van de groepen 8 was gaaf, leuk en gezellig. Alles is goed gegaan.
h. Schoolplein is erg mooi geworden. Het groen en het achterplein volgen nog.
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i.

Schoolontwikkeling staat dit jaar in het teken van Zin in Lezen en Leren zichtbaar
maken (formatieve assesment).

5. Mededelingen
6. Sluiting

Volgende vergadering: maandag 9 november
Notulist: n.t.b.
Op de agenda:
a. Schoolplan (meerjarig beleidsplan)
b. SOP (Schoolontwikkelplan)

Actiepuntenlijst
Datum
24-09-2019
12-11-2019
19-05-2020
19-05-2020
19-05-2020
15-09-2020
15-09-2020
15-09-2020

15-09-2020

Onderwerp
Notulen op MR-website
bijwerken
Bijwonen GMR-vergadering en
agenda in de gaten houden
Aanpassen MR-activiteitenplan
volgend schooljaar
Oproep verkiezingen OMR
Navragen mogelijkheid digitaal
stembiljet

Wie
Loes

Status
Doorlopend

Freek

Doorlopend

Loes

Lopend

Dolly en Inge
Dolly/Loes

Afgerond
Afgerond

Navragen/check
vervoersprotocol bij de GMR
Inschrijven Karina MR basis
cursus
Jaarverslag MR 2019-2020
verspreiden. Team, ouders en
website.
Vergaderdata in Fiep agenda en
teams.
Foto op de website zetten.
Contact met gemeente rondom
verkeer.

Marjan

Lopend

Loes

Lopend

Loes

Lopend

Karina

Lopend
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Stukje nieuwsbrief:
Mededelingen medezeggenschapsraad september 2020 (MR)
Beste ouders/verzorgers,
Dinsdag 15 september was de eerste bijeenkomst van de MR dit schooljaar.
We hebben het gehad over:
- Het MR-activiteitenplan.
- Verkeer rondom de school, de wachtplaats ouders en het parkeren van de fietsen.
- Het Corona plan op school.
- Het vervoersprotocol.
- Het MR-jaarverslag schooljaar 2019-2020.
- De rolverdeling en het plannen van de vergaderdata.
Daarnaast een warm welkom voor onze nieuwe leden Karina Weel en Maaike Boekel.
Vanuit de ouder geleding zitten Freek Reurink, Marjan Bos, Sandra de Jong en Karina Weel in de MR.
Vanuit het team Dolly Adema, Sandra Braan, Maaike Boekel en Loes Tesselaar.
Dolly zal de rol van voorzitter op zich nemen en Marjan de rol van secretaris.
In de bijlage kunt u het MR-jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 lezen.
Mocht u een keer een vergadering bij willen wonen, dan bent u van harte welkom. U kunt dan een
mailtje sturen naar mr.familieschool@blosse.nl
De volgende vergadering is op maandag 9 november.
Met vriendelijke groet,
de MR van de Familieschool 0.12
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