
Notule MR vergadering 14-01-2021. 

Aanwezig: Alle MR-leden,  Marianne, Fieke en Everina 

Omdat Everina aan het begin van de vergadering aanwezig was, hebben we eerst het punt van de 

GMR behandeld. De volgende punten zijn daarin naar voren gekomen: 

- De GMR wil beter contact hebben met de MR. Per plaats is er een contactpersoon. Voor 

Culemborg krijgen we nog te horen wie dat is. 

- Kan de MR de GMR stukken inzien? Hierop volgt nog een antwoord. 

- Als de notulen worden rondgestuurd, moet iemand van de GMR deze eveneens ontvangen. 

2a. openstaande acties: 

- Terugblik basiscursus MR.  

. Het basisregelement is met alle MR-leden gedeeld. 

. Er moet een jaarplan komen met te bespreken onderwerpen. Marianne stelt voor dat 

iemand een jaarplan opstelt voor de volgende vergadering. Jolanda en Peter gaan dit doen. 

. moet er een enquête komen om naar de ervaringen te vragen van de ouders, en hoe hun 

aankijken tegen de online lessen en het werkschema voor thuis? We hebben besloten dit 

niet te doen i.v.m. het ontbreken van een duidelijk doel. 

. Er kwam en vraag of Marianne en of Fieke aanwezig moet zijn tijdens de MR vergadering? 

Er is besloten om dit alleen te doen tijdens het laatste halfuur van de vergadering. 

. Diverse personen moeten nog een foto insturen, voor de nieuwsbrief. 

. Het jaarverslag 2019/2020 is op social schools geplaatst. 

De notule van de vorige vergadering is naar Gea gestuurd en zal op social schools worden 

geplaatst. 

. De volgende notulen zal Peter naar Gea versturen. 

.Er is een MR-mailadres, maar daar wordt geen gebruik van gemaakt. Er wordt gekeken om 

een MR-groep toe te voegen op social schools. De vraag naar die mogelijkheid zal aan Gea 

worden voorgelegd. 

3. personeel.  

Nieuw personeel: Geurt en Petra, Nelleke hoopt 25-01 weer te beginnen. 

Er komt een instroomgroep, omdat de andere groepen vol zitten. Deze groep is een groep die 

meerdere leerjaren omvat, en begint vanaf groep 4. 

Op 1 februari zit de school op 174 leerlingen, zonder de taal-, en topklas. 

Wat is het limiet voor de school? Wat is het limiet voor de school en wat zijn de mogelijkheden? Dit 

is afhankelijk van de visie.  Het is een optie om hierover te brainstormen met de MR. Dit zal wellicht 

later plaatsvinden. 

4. ervaringen lockdown. 



De ervaringen van zowel het personeel als de ouders zijn gedeeld. Nu is alles beter geregeld dan de 

eerste keer, alhoewel de ervaringen tijdens de eerste lockdown, niet alleen maar negatief waren. 

5. Begroting. 

De begroting 2020/2021, is kort door Fieke uitgelegd. Er is een verschil geconstateerd met het 

voorgaande jaar. Het verschil komt door een andere manier van werken binnen het CPOB, waardoor 

de lasten lager zijn. 

6. Het jaarplan. 

Ook het jaarplan is kort besproken. 

Een aantal vragen werden gesteld, namelijk: 

- Waar staan de codes KDE/GDE voor? Dit zijn codes voor het type onderwerp, waar aandacht 

aan besteed moet worden. 

- Komt er door de lockdown nog iets terecht van het jaarplan? Ja, de onderwerpen uit het 

jaarplan, worden tot nu toe uitgewerkt.  

- Zijn twee locaties voor de toekomst, nog wel een optie, gezien de groei van de school? Hier 

moet over gedacht worden op directie niveau. 

7. Bezoek. 

De burgemeester en een wethouder hebben een bezoek gebracht aan de school. Het bezoek is als 

prettig ervaren. De burgemeester en de wethouder toonden interesse in de school. 

 

De volgende vergadering is op maandag 22 maart. 


