
 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 
Notulen van de EXTRA MR-vergadering 17 mei 2021 

 
Aanwezig:  Jan, Sandra, Simone, Eelkje, Tietsia, Tine 
Afwezig:  Erik 
 
Notulist: Sandra 
 

1. Welkom en opening: 
- Erik is afwezig 
- Vraag van Tine of de vergadering van 7 juni verzet kan worden. Afgesproken wanneer 

Erik op 14 juni aanwezig kan zijn de vergadering met een week wordt geschoven. Sandra 
bevestigd dit zodra Erik dit heeft doorgegeven.  
 

2. Cameratoezicht Brede school:  
Marcel van Adenium heeft het initiatief genomen een modelreglement cameratoezicht op 
gesteld. Welke voor alle participanten in het gebouw gelijk is. MR dient hiermee in te stemmen.  
Inhoudelijk zijn er geen op en of aanmerkingen. Wel willen we graag aan ons eigen protocol 
vasthouden voor de ouders. Dat is beter en overzichtelijker leesbaar, het officiële reglement 
wordt dan aan het protocol gekoppeld (gelinkt) zodat geïnteresseerde de details ook kunnen 
nalezen als daar behoefte aan is.  
Sandra stelt een instemmingverklaring op stuurt deze door aan Jan. 
 

3. Handreiking zelftest PO:  
Van het ministerie is een handreiking zelftesten COVID19 gekomen. Hiermee is het mogelijk om 
zelf thuis 2 maal per week preventief te testen, wanneer je geen klachten hebt. MR dient ermee 
in te stemmen of dit ingezet mag worden. 
Na een gedachte wisseling van een ieder aangaande de zelftesten, besluiten we dat ieder teamlid 
zelf de keuze mag hebben om hier wel of geen gebruik van te maken. De vrijwilligheid van (2x per 
week) preventief testen voorop staat. Niemand kan verplicht worden om preventief te gaan 
testen. In de brief naar het team moet duidelijk worden aangegeven, dat het om testen gaat 
zonder klachten en dat de test niet te gebruiken is als vervanging van de (snel)test bij klachten. 
Wanneer teamleden gebruik willen maken van de zelftest dan kunnen ze een doos met zelftesten 
ontvangen en deze zelf thuis bewaren, de overige dozen worden op school bewaard. Wanneer er 
sprake is van een positieve test kunnen ze dat bij de coördinator/directie melden. 
Sandra stelt een instemmingverklaring op stuurt deze door aan Jan. 
 

4. Rond vraag: 
Er komen toch MR verkiezingen, de vorige kandidaten waren beide niet beschikbaar. 
Op 18 mei wordt de brief en het kandidaatstellingsformulier met de oudste kinderen 
meegegeven. Op 20 mei komt er een vermelding in de nieuwsbrief. 

 
5. Sluiting: 

Sandra sluit om 20.05 de vergadering 
 


