
Notulen MR vergadering 2 juni 2020 

1. Opening 

Wederom een digitale vergadering die geopend wordt door de voorzitter. 

 

2. Notulen vorige vergadering geen op en aanmerkingen en zullen op de website 

geplaatst worden. 

 

3. Ingekomen stukken, er zijn geen ingekomen stukken. 

 

 

4. Vaststellen agenda, punt 5, protocol opening school wordt toegevoegd. 

 

5. Protocol opening school vanaf 8 juni, besloten 5 dagen per week naar school. 

Schooltijden nog wel verschil in onderbouw en bovenbouw. Onderbouw 8.15 uur – 

14.00 uur en bovenbouw van 8.30 – 14.15 uur. In en uitgang blijft ongewijzigd. 

Pauzes idem dito  Ouders zijn nog niet welkom op school, ook niet bij halen en 

brengen. Sophiaklas wordt voor de zomervakantie niet meer opgestart. Op dit moment 

zijn er bij het halen en brengen van de kinderen geen problemen, er wordt voldoende 

afstand gehouden. Gymmen bij voorkeur buiten, binnen mag ook weer in gegymd 

worden. Er wordt niet gedoucht na het gymmen. Alle verdere activiteiten zijn afgelast 

voor het komende schooljaar. In verband met het nieuwe schoolmeubilair gaat het 

oude meubilair op woensdag en donderdag 1 en 2 juli weg. Op donderdag zullen de 

kinderen een alternatief programma krijgen.  

 

 

6. Formatie 2020 – 2021 

Een 2 tal leerkrachten gaan school B verlaten. Er zijn een aantal nieuwe leerkrachten 

aangenomen. Per 1 januari zal er waarschijnlijk een 4de kleutergroep gaan starten. De 

formatie voor het komende jaar is inmiddels rond. Voor de zwangerschapsverlof van 

een leerkracht is vervanging geregeld. 

 

 

 

 



7. Ouderbijdrage dit schooljaar? 

Meerdere malen is er gevraagd vanuit de directeur om contact te hebben met de 

penningmeester van de ouderraad. Er moet een gedeelde pas geregeld worden 

waardoor de school volgend schooljaar 2020-2021 de schoolgelden en de 

ouderbijdrage in een keer kan innen. Het huidige schooljaar zal er geen ouderbijdrage 

meer geïnd worden. 

 

8. Schoolkalender vaststellen 

Deze zal niet meer fysiek afgedrukt worden, komt wel in social schools. De MR krijgt 

de schoolkalender toe gemaild en zal daar voor een bepaalde datum reageren. 

 

9. Schooljaarplan en schoolgids 

Schoolgids moet nog aangepast worden. Deze moet op een website gezet worden. 

Scholen op de kaart. Deze mag nog tot 1 september aangepast worden. Dit punt gaat 

door naar de volgende MR vergadering. Schooljaarplan schuiven we ook door naar het 

volgend schooljaar. 

 

10. Werktijden en verlofregeling komend schooljaar 

Er komen 5 studiedagen voor de hele school en 3 onderbouwvrije dagen. Meivakantie 

weer 2 weken vakantie. De vrijdag na de avondvierdaagse 11 juni in ieder geval voor 

de onderbouw vrij. Liefst de bovenbouw ook vrij i.p.v. een studiedag een week later. 

 

11. MR verkiezingen 

De verkiezingsuitslag is gedeeld met de kandidaten en zal genoemd worden in de 

komende nieuwsbrief. 

 

12. Afscheid zittende MR leden en etentje 

Dit zal later worden in september/oktober gedaan worden. Datum wordt nog gepland. 

 

13. Rondvraag  

HVO/GVO of Hallo Wereld wordt wederom uitgesteld tot volgend schooljaar. 

Stichting peuterwerk/kinderopvang Noord Nederland stopt per 1 juli. Stichting op kop 

is aan het kijken voor een andere aanbieder. Voor school is dit een flinke aderlating 

gezien peuterspeelzaal en de BSO. 



Op het schoolplein hebben ze momenteel last van hangjongeren. De politie is 

gevraagd vaker te surveilleren. Misschien de buurt inschakelen. 

De vertrekkende MR leden worden bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. 

 

 


