
Notulen MR 

 

Datum:    Dinsdag 2 maart 2020 

Tijdstip:   19.30 – 21.30 uur 

 

Aanwezig: 

MR leden:    Bas Dimmedal (ouder) 

Barbara Breukers, penningmeester (leerkracht) 

    Evelien de Jonge, voorzitter (ouder) 

    Marloes op den Dries (leerkracht) 

    Sabina Waanders (leerkracht) 

 

Gasten:    Martine Keemers (Directeur BS Los Hoes) 

Afwezig:   Marije Brouwer (ouder) 

 

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering. 

Notulen nog niet ontvangen, dus nog niet goedgekeurd. 

  

2. Mededelingen vanuit directie. 

Martine praat ons bij over de stand van zaken omtrent een aantal langdurig zieke 

leerkrachten. 

 

We worden geïnformeerd over  stand van zaken omtrent de formatie. Er komen extra 

middelen aan vanuit het Nationaal Programma Onderwijsgeld. Wat die gelden gaan 

betekenen voor onze schoolorganisatie is nog niet bekend. 

 

 

3. Corona.  

We blijven ons aan de maatregelen houden en die zullen voorlopig nog op dezelfde 

manier gehandhaafd worden. Gym activiteiten blijven buiten plaats vinden. De 

ontwikkelingsgesprekken worden online gevoerd en zullen over de hele week 

verspreid worden. Het kamp van groep 8 (eind april) zal helaas i.v.m. Corona niet 

door kunnen gaan. Er is inmiddels contact geweest met de kampeerboerderij. De 

Sleep Inn stond ook gepland voor april, maar kan eventueel naar een later moment 

worden geschoven. Er zal een andere invulling moeten worden gegeven aan het 

uitzwaaimoment van groep 8, o.a. door de nieuwbouw op het veld. 

 

 

4.  MR vergadering 20 april. 

Deze vergadering is definitief. 

 

 

 



5. Jaarorganisatie (vast agenda punt) 

Voor de vergadering van 18 mei zal Barbara een vereenvoudigde versie van de 

jaarorganisatie toesturen. Deze kan dan worden opgenomen worden in de agenda en 

besproken en bekeken worden binnen de MR. 

 

6. Actie besluitenlijst. 

Deze is bijgewerkt. Daarin is o.a. opgenomen dat we binnen de MR om beurten gaan 

notuleren. 

Marije stuurt het bijgewerkte jaarverslag naar Martine zodat zij het op de site kan 

zetten. 

Oudergeleding doet er een mail uit i.v.m. het verkiesbaar stellen van Marije. De 

personeelsgeleding doet dat voor het opnieuw verkiesbaar stellen van Sabina. 

 

 

7. Rondvraag. 

Marloes wijst  erop dat we vast na moeten gaan denken over de spreker voor de ALV. 

Er zal waarschijnlijk een nieuw thema gezocht moeten worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


