
Notulen MR | 17 juni 2020 
 

1. Opening 
Dennis opent de vergadering. Leerkrachten geven aan dat met de nodige aanpassingen er 
goed gewerkt kan worden in deze tijd van Corona en thuisonderwijs.  
 

2. Vorige Notulen / Actiepunten 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.  
Dennis heeft een stukje geschreven voor de nieuwsbrief.  
 

3. Mededelingen Jack 
We blijven met hele groepen bij elkaar 
Er zijn veel regels binnen school waar we ons zoveel mogelijk aan houden 
Er zijn op dit moment veel kinderen ziek, maar geen symptomen van Corona 
We nemen geen Cito’s af aan het eind van het schooljaar 
De 10 minuten gesprekken gaan we telefonisch doen 
De musical gaat door, met aanpassingen 
Na de zomervakantie gaan we weer normaal starten 
We hebben de cruciale leerdoelen in kaart gebracht, hier gaan we ons op focussen 
In September gaan we toetsen met Citotoetsen van eind vorig schooljaar om niveaus in 
kaart te brengen 
 
Team heeft gestemd over het werk verdelingsplan. Deze is door 100 procent van de 
collega’s goedgekeurd.  
Op dit moment is Jack bezig met enkele punten om de formatie helemaal rond te krijgen. 
Daarna gaat Jack aan de slag met de verdeling van de ruimtes in De Omnibus 
De functie van Wolter wordt op een andere manier ingevuld 
Wanneer de formatie helemaal rond is wordt hij naar buiten gebracht 
 
We zijn gefuseerd, onze nieuwe naam is Flores. Verder zijn er nog veel onduidelijkheden 
omtrent de fusie en het nieuwe bestuur 
Er is geen communicatie van de GMR naar de MR’en 
 

4. Schoolplan 
Het schoolplan is een document met wettelijk verplichte items 
Het stuurplan is een document met actiepunten 
Het schoolplan wordt kort besproken 
 

5. MR zaken 
Irfan: Opmerkelijk dat het bestuur eerst wordt genoemd in dit document en pas 
daarna informatie over Het JongLeren 
Esther: Data voor de vergaderingen van komend schooljaar uitzoeken 
Hanneke: Er moet een tijdelijke vervanger voor Hanneke worden gezocht i.v.m. haar 
zwangerschap. Priska heeft de voorkeur omdat zij recent nog in de MR heeft gezeten.  
Irfan: De ouderbijdrage blijft (ondanks Corona) 50 euro.  



6. GMR 
Irfan neemt contact op met de GMR 
Hij spreekt ze aan op de summiere communicatie 
 

7. Terugblik 
We geven aan dat we Dennis in de rol van voorzitter plezierig vinden 
Ina geeft aan dat ze het prettig zou vinden om de documenten een week voor de 
vergadering te hebben 
Irfan geeft aan dat hij een aftreed lijst zal doorsturen 
 

8. Rondvraag 
Dennis: Het gedeelte MR op de website is nog niet top gevuld. Kevin geeft aan dat hij 
hierover contact zal opnemen met Maarten 
Jack: De eerste of tweede MR vergadering zal samen met de MR van Rivers IS 
kunnen worden georganiseerd 
Jack: Schooltijden blijven volgend schooljaar hetzelfde (hier zijn we inmiddels al 
weer op teruggekomen) 
Ina: Een besluit over het aanpassen van de schooltijden volgt komend schooljaar. 
Er gaat worden gekeken naar een vijf-gelijke-tijden rooster 
 
 

Actie Wie Bijzonderheden  

Vergaderdata plannen 2020/2012 Esther  

Contact met GMR m.b.t. communicatie Irfan  

Aftreed Lijst doorsturen Irfan  

Contact Maarten over de website Kevin  
 
 
 
  
 
 
 
 


