
 
 

 

 

Notulen MR-vergadering  
2 juni 2020 

 

 

Aanwezig: Anoeska, Yvonne, Sandy, Bart, Auke, Miriam en Alice 
 
 

1. Opening 
Yvonne heet iedereen welkom. 
 
2. Notulen/post 
De notulen is goedgekeurd. Er is een nieuw infoblad MR. 
 
3. Actielijst 
De actielijst is doorgenomen en aangepast. 
 
4. Mededelingen directie 

● De verwachting is dat volgende week alle kinderen en docenten na de Corona lockdown 
weer aanwezig zijn in de school. 

● Niels Overboom blijft volgend jaar ook op onze school werken. Hij zal Margrit vervangen 
als zij met ouderschapsverlof is.  

● Joost Neefjes heeft een vaste aanstelling gekregen op onze school en zal volgend jaar 
groep 8 onder zijn hoede nemen. 

 
5. Coronamaatregelen 
De MR is gevraagd mee te denken over enkele geplande activiteiten op school. Kunnen deze 
doorgang vinden ja of nee? Zo nee, is een alternatief mogelijk? Het volgende is besloten: 

● De groepen gaan tot de zomervakantie niet meer gezamenlijk buitenspelen (met 
uitzondering van de groepen 6).  

● Het geplande schoolkamp voor groep 8 wordt afgelast. Als alternatief mogen de 
leerlingen 1 nachtje slapen op school en worden er allerlei activiteiten georganiseerd. 

● De eindmusical van groep 8 die op donderdag 2 juli gepland staat, wordt verplaatst 
naar het St. Pieter. De generale repetitie zal s’middags worden gehouden. Broertjes en 
zusjes die op de Maria Bernadette zitten en groep 7 worden dan uitgenodigd om te 
komen kijken. Groep 8 zal die avond alleen voor alle ouders optreden. Er zullen max. 
100 mensen aanwezig zijn. Dit is conform de regels. De ruimte zal goed worden 
geventileerd en zo worden ingedeeld, dat iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar zit. 
De ouders zullen gefaseerd naar binnen mogen en er wordt nog nagedacht over een 
looproute. Besloten is om die avond geen drankjes te serveren om samensmelting van 
ouders en kinderen te voorkomen. De uitvoering zal op film worden opgenomen zodat 
andere familieleden of geintresseerden deze ook kunnen zien.  

● De laatste schooldag wordt dit jaar niet afgesloten in de kerk. De vossenjacht zal dit jaar 
niet plaatsvinden in de wijk maar op de school. Elke groep mag om beurten de vossen 
in school gaan zoeken. Het uitvegen van groep 8 zal binnen de school plaatsvinden. De 
laatste schooldag zal worden afgesloten met spelletjes en het kijken van de film van de 
musical. 

 
6. GMR 
De afgelopen twee vergaderingen van de GMR zijn vanwege de coronamaatregelen gecanceld. 
De volgende vergadering staat 16 juni gepland. De leden van de MR willen volgend schooljaar 
niet langer deelnemen aan de GMR. Opnieuw zal binnen het team worden gezocht naar een 
nieuwe kanidaat.  
 

Bijlage: Actiepuntenlijst 

 



7. Verkeerssituatie 
Enkele werkzaamheden om de verkeerssituatie rondom de school te verbeteren hebben 
inmiddels plaats gevonden. De Gemeente heeft niet aangegeven wanneer zij de overige 
werkzaamheden zullen oppakken. De MR gaat contact opnemen. 
 
8. Werkdrukgelden 
De overheid heeft voor aankomend schooljaar geld vrijgemaakt om de werkdruk in het onderwijs 
te verlagen. Alle docenten hebben punten mogen aandragen waaraan zij dit willen besteden. 
Een gezamenlijk plan is gemaakt en door hen allen goedgekeurd. De MR heeft hiervan kennis 
genomen en heeft ook ingestemd. 
 
9. Vacature MR  
Dit jaar neemt de MR afscheid van ouderlid Auke Veenstra. Na een oproep in de nieuwsbrief 
waarin we hebben aangegeven op zoek te zijn naar een nieuw ouderlid voor de MR, heeft 
Machteld Bakker zich als enige als aangemeld. Zij zal de eerst volgende vergadering een keer 
proefdraaien om te zien of de MR iets voor haar is. Er wordt nog gezocht naar tweede kandidaat 
ter vervanging van Alice Ruiter 
 
10. Rondvraag 
Geen. 
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Wat?  Wie?  Status 
Laatste punten toevoegen aan de statuten en als PDF doorsturen naar de 
leden 

Sandy   

Contactopnemen met Bart/Gemeente over stand van zaken 
verkeersveiligheid 

Miriam   
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Stukje nieuwsbrief vacature MR doorsturen  Alice   
Agenderen volgende vergadering: Feedback docenten, ADHD, creatief 
circuit, huisvesting, vacature MR, Mededelingen voor de nieuwsbrief 

Yvonne   

Stukje over social media (uit de nieuwsbrief) op de website plaatsen  Bart   
 
 
Vaste afspraken: 
 

1. Alice notuleert. 

2. Docentleden maken om beurten de agenda. 

3. Anoeska stuurt de notulen door (na goedkeuring) naar het team en vraagt Bart deze op de 

website te plaatsen. 

4. Bart zet de notulen op de website. 

5. Miriam hangt de notulen op in de school. 

6. Sandy laat de post rondgaan 
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