
 

Notulen Medezeggenschapsraad   

Datum  : 18 januari 2021 

Aanwezig : Carla, Liset, Kim, Clemens, Sylvia en Ilse  

Afwezig : Carolien 

Notulen vergadering 1 december 2020 
De notulen van de vorige vergadering zijn niet verstuurd. Ilse zal deze alsnog opstellen zodat 
deze de volgende keer besproken kunnen worden. 

Ouderraad 

• Er was even wat onduidelijkheid over de vorm van de Ouderraad. Inmiddels opgelost. 
Penningmeester gaat maandelijks een update geven middels 4 ogen principe. 

• Nog een open punt ten aanzien van de statuten. MR moet deze aanpassen, volgt nog. 
Actie Clemens.  

Mededelingen Directie 

• Deze week stuurt Carla enquête naar ouders hoe ze online les ervaren. 

• Leerlingenaantal, nu 403 leerlingen, peildatum 1 oktober 376 (tov 392 - 2020) 
leerlingen. Vooruitzicht naar 2022 386 leerlingen.  

• Contactenformulier van website heeft er even uitgelegen. Suggestie is een berichtje 
te plaatsen op de website om mogelijke ouders te attenderen zodat eventueel. Actie 
Carla. 

• Ventilatie offerte aangevraagd, ramen worden binnenkort aangepast. 

• Waarschijnlijk gaat de studiedag van 1 maart niet door (maandag na de februari 
vakantie).   

Mededelingen van GMR 

• Clemens heeft de begroting ontvangen. Volgende week weer GMR. 

Stand van zaken Corona 

• De noodvang voller dan eerste Lock down maar nog steeds lukt het dit te 

organiseren.  

• Groep 4-8 is meerwaarde dat ze 5 dagen online les hebben, wel meer werk voor 

leerkrachten.  

• Bij de kleutergroepen elke week met kinderen een half uur online met kleine 

groepjes.  

• Eindtoetsen en CiTO onderwerp van gesprek binnen de stichting hoe hiermee om te 

gaan. Aanmeldingsdatum voor de middelbare scholen blijft vooralsnog 1 maart.  



• Datum voor het uitreiken van de rapporten wordt doorgeschoven naar 11 maart 

2021.  

MR verkiezing 

• Er heeft zich één kandidaat gemeld via de mailbox van de MR. Nog twee andere 

mogelijke kandidaten gemeld, waarvan één kandidaat zich terugtrekt als er meerdere 

kandidaten zijn. We verwachten nog twee kandidaten die zich willen aanmelden. Ilse 

vraagt de vijf kandidaten voor het schrijven en opsturen van een motivatie. Daarna 

zullen we de verkiezingen starten. Carla informeert bij Lars hoe we de stemming 

digitaal kunnen doen. Nadat de enquête binnen is zullen we een moment plannen in 

de agenda om de uitslag te bespreken. 

Rondvraag 

Volgende vergadering maandag 1 maart 2020 om 20.00 uur via Teams.  


