
 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 

Notulen van de MR-(beeldbel)vergadering 20 april 2020 

 
Aanwezig:  Jan, Sandra, Erik, Tine, Eelkje, Tietsia, Marianne 
 
Notulist: Erik 
 

1. Welkom en opening: 
Sandra opent om 19.35 uur de vergadering met een gedicht. 
 

2. Lief & Leed + diverse schoolzaken 
- De corona zet op dit moment de wereld op zijn kop. 
- We hebben met alle leerlingen op dit moment contact. 
- Leerkrachten van het Mozaïek worden op dit moment ingezet op de St Lukas school. 
- In een korte tijd hebben we het voor elkaar gekregen om te gaan werken met Teams en Parro. 
- Het team verdient een pluim voor hun inzet in deze tijd. 
- Betty is sinds kort verhuisd. 
- Winneke gaat binnenkort samenwonen met haar vriend. 

 
3. Mededelingen voorzitter + ingekomen stukken 

De MR-vergaderingen voor volgend schooljaar zijn besproken. De volgende datums zijn vastgesteld: 
-  31-08-2020 
- 05-10-2020 
- 16-11-2020 
- 11-01-2021 
- 08-03-2021 
- 19-04-2021 
- 07-06-2021 

 
4. Vaststellen agenda: 

De agenda blijft staan zoals hij is. 
 

5. Verslag 2 maart 2020: 
Op een aantal aanpassingen na is het verslag van 2 maart goedgekeurd. 

 
6. Info directeur: 

- Formatie: Jan legt de formatie voor volgend jaar uit aan de MR. De grootste verandering is dat dit 
jaar nog 10 groepen zijn. In het schooljaar 2020/2021 zijn dit 9 groepen. Dit komt doordat er 
minder leerlingen zijn vastgesteld dan vorig jaar. 
De Mr is akkoord met de gehele formatie voor het schooljaar 2020/2021 
 

- Schoolplan 2020-2024: Het 2e concept moet z.s.m. ingeleverd worden. 
De MR stelt vragen richting Jan voor verdere uitleg. Er moeten nog een aantal punten toegelicht 
worden in het plan en/of aangepast.  
Erik maakt een overzicht met punten van de gehele MR, waarna Sandra een advies zal geven. 

  
- SchoolOndersteuningsProfiel: Dit profiel moet voor de zomer af zijn. Er zijn weinig aanpassingen 

tussen het oude en de nieuwe profiel. 
De MR gaat akkoord met het SchoolOndersteuningsProfiel. 
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7. Verantwoording oudergelden: 
Door de huidige corona is de vraag wat we nu gaan doen 
m.b.t. de oudergelden. Meerdere overwegingen worden 
genomen.  
-  Een deel innen. 
- In zijn volledigheid innen. 
 
Wat doen andere scholen op dit moment hiermee? Dit is 
wisselend per school. 
We besluiten op dit moment om het volledige bedrag te gaan innen. Dit 
ook, omdat dit een situatie van overmacht is. Er wordt alsnog gekeken naar activiteiten, zoals 
schoolreisjes etc. (mochten dezen niet voor dit schooljaar gedaan kunnen worden, dan kijken of dit 
in het nieuwe jaar alsnog extra gedaan kan worden). De gelden worden daarom alsnog benut, net als 
alle andere jaren.  

 
8. Schoolplan 2020-2024: 

Erik maakt een overzicht met punten van de gehele MR, waarna Sandra een advies zal geven. 
 

9. SchoolOndersteuningsProfiel: 

Deze is voor akkoord. 

 

10. Rondvraag: 

Er zijn op dit moment geen vragen of onduidelijkheden. 

 

11. Sluiting: 

Sandra sluit om 21.17 de vergadering. 


