
  NOTULEN MR   

 
 

 

 
Datum:   Dinsdag 6 oktober 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     

 Notulen mei en juni 2020 goed gekeurd.  
 

2. Mededelingen vanuit directie      
 Leerkrachten herstellend van corona zijn weer aan het opbouwen 

 Er wordt informatie verschaft over het proces van een aantal langdurig zieke 

 leerkrachten.  
 

3. Jaarplan Los Hoes 2020-2021      
 Het jaarplan is besproken, hierbij is onder andere extra uitleg gegeven over close 

 reading (docenten zijn hier enthousiast) over en de overgang naar Parnassys (dit is 

 soepel verlopen, docenten ervaren het als erg gebruikersvriendelijk). Het jaarplan is 
 goed gekeurd. 

  
4. Jaarverslag Los Hoes en MR 2019-2020   

 Het jaarverslag is besproken.  Jaarverslag MR is nog niet afgerond. Deze zal per mail 
met  elkaar gedeeld worden en voor 1-11-2020 goedgekeurd worden.   

 
5. Begroting 2021       

 Begroting MR: indien de kosten voor de MR academie geboekt worden over het huidige 

 kalenderjaar volstaat de huidige begroting. Indien dit niet het geval is, dient er een extra 

 bedrag voor de MR begroot te worden.  Dit wordt middels Teams met de MR 
gedeeld. 
 Begroting Los Hoes: de begroting van het Los Hoes is toegelicht en goedgekeurd.  
 

6. Bouw Hassinkborgh       
 De te verwachten parkeermoeilijkheden zijn besproken met de gemeente. Met de bouw 

 van de woningen wordt na de herfstvakantie gestart.  

 
7. Corona 

 Er is gesproken over de meerdere corona besmettingen die er een tijdje terug waren. 
 Gelukkig is het op het moment weer wat rustiger.      

   
8. ALV        20.50 – 21.10 uur 

 Waarschijnlijk zal de ALV dit jaar een digitaal overleg zijn, waarbij we als MR weinig 

 kunnen aanvullen, maar we er wel bij aanwezig kunnen/dienen te zijn.  



  
9. Informatie avond medisch handelen    21.20 – 21.25 uur 

 Bas en Marloes hebben deze avond bezocht en hier aan de MR een terugkoppeling van 
 gedaan. Er blijkt sprake te zijn van complexe regelgeving. Op verzoek van de GMR heeft 

 de MR adviezen geformuleerd voor de GMR.  

  
10. Rondvraag 

 Bij een heel aantal van de koeltasjes, die voor alle leerlingen van het Los Hoes zijn 
 aangeschaft, blijkt het handvat los te laten. Evelien zal hierover contact opnemen met 

 de leverancier.  
 

Voor 1-11-2020 

-Jaarverslag Los Hoes nakijken 
-Jaarverslag MR 

-Begroting Los Hoes nakijken 
 


