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Datum:   13 januari 2021, 20:00 Online 
Aanwezig:   Sandra, Freek, Karina, Dolly, Maaike, Loes, Marian 
Afwezig:   - 
Notulist: Maaike Boekel   
 

1. Opening en mededelingen 
Dolly opent de vergadering. Drukke tijden, rare tijden. Een speciaal welkom aan Sandra die er 
vanaf nu weer bij is. 

 

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

 

3. Mededelingen directie (Marian) 
a. Corona 

De directie heeft een brief gestuurd naar alle ouders van de school over de verdere 
lockdown en over de noodopvang.. Er wordt goed gebruik gemaakt van de noodop-
vang, Leerkrachten, stagiaires en de naschoolse opvang zorgen voor de opvang. Op 
14 januari is er weer een overleg voor de directie bij Blosse. 

b. Stand van zaken kindcentrum  
Er komt nog weinig duidelijkheid vanuit de gemeente. Er is nog geen zicht op een 
kindcentrum. 

c. Begroting 
De begroting is goed gekeurd door Blosse. Een paar grotere doelen komen dit jaar 
aanbod; schoolontwikkeling (zin in lezen) , het veranderen van meubilair en het op-
nieuw inrichten van de grote zaal. De MR keurt de begroting ook goed. 

 

4. Input MR-oudergeleding/ingekomen stukken 
a. Verkiezingen MR 

Twee kandidaten hebben tot nu toe gereageerd. Karina komt ook bij de sollicitatie-
commissie namens de ouders. Dolly en Maaike nemen deel namens de leerkrachten. 
Zij prikken een datum om snel bij elkaar te komen voor verdere stappen. 

b. Sinterklaas bovenbouw (Karina) 
Er is wat onenigheid geweest over de surprises. Dit punt wordt terug gekoppeld naar 
de sint commissie.  

c. GMR notulen vorige vergadering / agenda volgende vergadering GMR 
Geen bijzonderheden op notulen. 
Werkverdelingsplan moeten wij nog op terugkomen.  
21 januari is er weer een GMR vergadering. Wij hebben geen agenda ontvangen. 

 
d. Verplaatsen vergadering 8 maart 

Volgende vergadering woensdag 10 maart 20.00uur  
 

5. Mededelingen  
Freek: De actiepuntenlijst is wat verouderd. Punten die klaar zijn kunnen eraf.  
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6. Sluiting 
Volgende vergadering: 10 maart 
Notulist: n.t.b 
 
Op de agenda: 
 
Stukje voor in Kwieb: (samenvoegen met het stukje van november) 
 
Beste ouders/verzorgers, 
  
Maandag 13 januari heeft de MR online vergaderd.  
We hebben het gehad over: 

• Corona maatregelen op school en het thuisonderwijs. 

• De MR verkiezingen 

• De begroting van 2021 
 

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 

 
 

Actiepuntenlijst 
 

Datum Onderwerp Wie Status 

24-09-2019 Notulen op MR-website bijwer-
ken en stukje in Kwieb zetten. 

Loes Doorlopend 

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

Freek Doorlopend 

19-05-2020 Aanpassen MR-activiteitenplan 
volgend schooljaar 

Loes Lopend 

15-09-2020 Contact met gemeente rondom 
verkeer. 

Karina Lopend 

06-01-2021 Verkiezingen  OMR Dolly, Maaike, Karina 
(Loes eventueel Poll 
maken) 

Lopend 
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