
Datum: 09-12-2020  

  

Aanwezig (online): Mike, Esmée, Karima, Nicole, René, Maya, Niels, Karin, Susanne, 

Patricia  

Afwezig: -Miriam 

Notulen: René 

Voorzitter: Esmée   

1. Opening  

 

2. OR: De penningmeester heeft het voorstel om de ouderbijdrage te 

verhogen neergelegd binnen de mr. (zie bijlage). De Mr-leden hebben de 

beweegredenen van de school en de OR aangehoord. De gelden voor het kamp in 

groep 8 worden in de ouderbijdrage meegenomen. De MR heeft unaniem besloten 

om het voorstel goed te keuren.  
Wanneer er vragen zijn over het voorstel mogen deze gesteld worden aan de 

penningmeester van de OR. 

 

3. Notulen vorige vergadering  
  

• Goedgekeurd, Karin vraagt Astrid deze op de website te publiceren.  
 

4. Mededelingen.  
Ingekomen post: Geen 

 

Mededelingen vanuit directie  

 

• Begroting 2021 is afgerond. Door gezondheidsredenen is de begroting nog 

niet bekeken/goedgekeurd bij SKPO. Dit zal binnenkort gebeuren. In 

januari zullen twee MR-leden ( ouder en lteamlid) en de directie de 

begroting bekijken.  
• Miriam is succesvol geopereerd. Haar herstel zal zeker tot de kerstvakantie 

duren. In/Na de kerstvakantie zal Miriam bekijken hoe haar herstel is 

verlopen en zal ze aangeven hoe ze haar uren gaat opbouwen.  
 

• GMR  De GMR is verzet. 
 

5. Actiepunten MR:  
• Voortgang Leerteams 
• BVL (verkeer) 
• Begroting 
• Huiswerkklas 

 

6. Update coronasituatie 
• Het valt relatief mee met coronabesmettingen. Collega’s blijven zich testen 

en houden zich goed aan de regels.  
 

7. Rondvraag: Geen 
8. Sluiting  

20.30 

 

Actiepuntenlijst:  
  

Wie  Wat/ ingediend  Afgerond?  
Datum    
  



Crisisprotocol  Wordt doorgeschoven naar 3 november.  z.s.m. 

Leerkrachten MR  Leerteam ouderbetrokkenheid benaderen om hun 
plannen te kunnen bespreken met de MR  

Vóór 9 dec.   

Niels en Maya  De pilot van de huiswerkklas verder uitwerken en de 
MR informeren hierover.   

Na de herfst-
vakantie.  

 Karin Vraagt Astrid de notulen van de vorige keer online te 

zetten.  
  

 Esmee  Zet racisme op de agenda van de MR   

      

      

      

      

  
Besluitenlijst:  

Datum:  Onderwerp en uitslag:  

22-09-2020  Esmée stuurt voortaan de laatste notulen mee met de agenda.  

09-12-2020 

  
Verhoging ouderbijdrage + kampgeld in de ouderbijdrage.  
Unaniem goedgekeurd. 

    

  
Notuleren en postvak leegmaken MR, schooljaar 2020-2021  

09-09-2020  Karin  

03-11-2020  Niels  

09-12-2020  René 

27-01-2021  Maya  

18-03-2021  Karin  

11-05-2021  Niels  

08-07-2021  René  
  

 


