
  NOTULEN MR   

 
 

Datum:   Woensdag 24 juni 2020 

Tijdstip:   19.30 – 21.30 uur 
 
Aanwezig:     
 

MR leden:    Bas Dimmedal (ouder) 
   Barbara Breukers, penningmeester (leerkracht) 

   Evelien de Jonge, voorzitter (ouder) 

   Marije Brouwer, secretaris (ouder) 
   Marloes op den Dries (leerkracht) 

   Sabina Waanders (leerkracht) 
       

Gasten:   Martine Keemers (Directeur BS Los Hoes) 

 
 

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering   
 Deze waren niet op tijd klaar en worden nagestuurd om per mail goedgekeurd te 

 worden.  

 
2. Mededelingen directie     

 -donderdag 25 juni wordt de groepsindeling bekend gemaakt. 
3. -groep 3 wordt een grote groep in de open ruimte van de middenbouw met (op 

 uitzondering van de vrijdag) dubbele bezetting 
 -enkele mededelingen rondom re-integratie personeel 

 

4. Actie/besluitenlijst     
 -we worden lid van de MR academie tot einde 2021. Dit gaan we onder andere 

 gebruiken om de jaaragenda goed op te zetten 
 -er zijn behalve Barbara geen gegadigden vanuit het personeel om zitting te nemen in 

 de MR. Barbara was herkiesbaar en is bij deze herkozen. 

 
5. Kalender schooljaar 2020-2021 (incl. studiedagen)  

 -MR stemt in met de schooljaarkalender 2021-2022 inclusief de studiedagen  
 

6. Vaststelling schoolgids 2020-2021 
 -schoolgids besproken, op detail wat aanpassingen geadviseerd door de MR  

 -MR stemt in met de schoolgids 2020-2021; voorzitter en secretaris tekenen voor 

 akkoord 
 

7. Evaluatie jaarplan 2019-2020 
 -toelichting door Martine op de evaluatie van het jaarplan. Een aantal zaken/doelen zijn 

 door de stakingsdagen en schoolsluiting door corona niet gelukt. Die worden in het 

 schooljaar 2020-2021 verder opgepakt.   
 -toelichting op implementatie digitaal portfolio 

 
8. Jaarplan 2020-2021     

 -toelichting op de poster van het jaarplan. In eerste vergadering MR schooljaar 2020-

 2021 wordt het hele plan besproken.  
 

9. Continurooster  
 Roosters zijn klaar, per nieuwe schooljaar wordt er gestart met vijf gelijke schooldagen. 

 In de laatste week van het huidige schooljaar krijgen alle leerlingen (uitgezonderd groep 
 8) een koeltasje van de MR, OR en Los Hoes gezamenlijk i.v.m. de start van het 

 continurooster.     

  



10. Data MR vergaderingen plannen schooljaar 2020-2021 
 Vanaf volgend schooljaar zijn de MR vergaderingen op dinsdag. Evelien stuurt een 

 voorstel per mail, de data zullen afgestemd zijn op de GMR planning.  
 

  

Data volgende MR vergaderingen: 
            Nog te plannen voor 2020-2021 


