
Notulen 24 juni 2020 

Aanwezig: Inge, Wendy, Ad, Lieke, Ilona, Silvia  

Afwezig: Roel 

 

Opening/ vaststellen agenda: 

Ilona Lunenburg stelt zich voor. 

Agenda wordt vastgesteld. 

 

Ingekomen en uitgaande stukken: 

Een mail v.w.b. de verkeersveiligheid. De stand van zaken: School heeft contact met de gemeente 

gehad, de reacties zijn minimaal. Het is moeilijk om gehoor te vinden. Silvia vraagt na bij de 

sportvereniging. Ad probeert de gemeente nog een keer. Het blijft heel moeilijk, vooral aan de kant 

van de sportvelden. Veel ouders staan toch nog steeds op de weg. We hebben al van alles 

geprobeerd met de beste bedoeling. We willen voorstellen om in ieder geval als de versoepeling 

doorgaan de ouders voor het ophalen weer plaats te laten nemen op het schoolplein. Achter het 

muurtje! En zeker een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid ouders. Is het echt nodig om voor 

je kind op het schoolplein te gaan staan, zijn er andere mogelijkheden? Actie Roel: communiceren 

naar MT. 

Ingekomen brief van ouder is besproken. Wat mag je als ouder verwachten als er een onveilige 

situatie rondom je kind ontstaat.  We hebben dit besproken in MR en overleg met BVL gehad. Het is 

onder de aandacht. Een ouder moet wel gehoord worden, en dat is nu niet gebeurd voor het gevoel 

van deze ouder. Actie Roel: communiceren met MT/evt. toelichting Silvia. 

Notulen vorige vergadering: 

Geen op- en aanmerkingen. 

Overzicht studiedagen: 

• Verdeling is eerlijk voor parttimers 

• Dit schooljaar geen laatste studiedag op vrijdag, waarom? Zouden we nog evalueren. 

• 25 en 28 juni? Waarom twee opeenvolgende werkdagen? 

Actie Lieke/Ad: snelle communicatie naar MT (donderdag 25 juni) 

Schoolgids: 

Wordt deze week afgerond. Graag z.s.m. bij MR-leden. Via mail/app contact over het lezen en evt. 

gegevens verzamelen. Actie Lieke/Ad: snelle communicatie MT (donderdag 25 juni) 

Zichtbaarheid MR naar ouders en leerkrachten: 

Account social schools is een vooruitgang. De flyer komt begin van het nieuwe schooljaar. Dit loopt 

dus voor nu goed. 

 

 



Verkiezing nieuw OMR-lid en 2 PMR-leden: 

We verwelkomen 1 nieuw OMR-lid (Ilona Lunenburg) 

Silvia en Lieke zijn herkozen. 

Vaststellen eerste vergadering schooljaar 2020-2021 

Dinsdag 8 september 2020 Actie Roel: Uitnodigen Sarah vanaf 19.30 uur) Wij starten om 19.00 uur. 

Thuisonderwijs: 

Ouders wilden heel graag dingen delen met MR-leden over het thuisonderwijs. Er zijn veel 

verschillen ervaren. De vraag is of dit wordt geëvalueerd met het oog op een eventuele nieuwe 

thuiswerkperiode (wat we niet hopen). De afspraak was om in ieder geval 1 contactmoment per 

week te hebben. Dat is niet door iedere ouder zo ervaren. 

Denken we erover na om kinderen die langer thuis zijn met snotneuzen ook wat te bieden? We 

stellen voor om hier het initiatief bij ouders te leggen om b.v. werk op te halen op school. School 

communiceert de mogelijkheid van werk ophalen. 

Moet het thuisonderwijs in de komende periode nog geëvalueerd worden? Actie Lieke/Ad: snelle 

communicatie MT (donderdag 25 juni) (ouders willen graag horen of en hoe er geëvalueerd is of 

gaat worden, en of er een plan komt. 

Rondvraag: 

Silvia: We missen de jaarplanning, dat is lastig. Wanneer komt deze? Actie Lieke/Ad: snelle 

communicatie MT (donderdag 25 juni) 

Wendy: Kijken jullie nog naar de MR-academie? Staat in de app. 

Wat koppelen we terug? 

• Herverkiezing en afscheid Wendy. 

• Verkeersveiligheid (druk bezig met BVL en gemeente) en situatie Corona. 

• Volgend schooljaar zijn we voornemens de agenda een week voor de vergaderdatum op 

social schools te zetten. 

• Notulen van vorige vergadering zullen op de site geplaatst worden.(Actie Roel) 

Lieke plaatst berichtje op social schools. 

Terugblik op de vergadering: 

Vlot en goed verlopen. 

We nemen afscheid van Wendy. Bedankt voor je inzet! 

 

 

 


