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Notulen 
Maandag 22 juni 2020 

 
 

• Opening agenda  

• Vaststellen notulen 27 mei 2020 
Notulen worden goedgekeurd 

• Actielijst  
De actielijst is besproken.  

• ingekomen stukken en mededelingen:  
▪ info MR 
▪ MR Magazine 

• Schoolgids 

De schoolgids is doorgenomen. Het is opgesteld met behulp van een vastgesteld 
programma. Hierdoor heeft het een vaste structuur. Opmerkingen en aanvullingen 
worden doorgegeven aan Marieke. Na de zomervakantie zal het zo snel mogelijk op 
social schools gezet worden.  

Naast de schoolgids zal er een infoblad aan de kinderen meegegeven worden met 
belangrijke info. Met o.a. kalender, gymrooster en welke leerkracht wanneer voor de 
groep staat.  

• schoolzelfevaluatie:  

De Cito resultaten zijn bekeken en besproken. De schoolnormen en landelijke 
normen zijn veelal niet gehaald. Na de middentoetsen waren hierover per vakgebied 
afspraken gemaakt. Door coronatijd zijn deze afspraken niet op die manier 
uitgevoerd. Deze afspraken zullen vanaf begin volgend jaar uitgevoerd worden.  

• Wat verder nog ter tafel komt: 
 
Agenderen voor volgende vergadering: Hoe vieren we Sinterklaas?  
Schoolreisjes: volgend schooljaar later in het jaar. Moet in de nieuwsbrief komen en 
besproken met de OV. Visie/ missie van de school kan duidelijker. Met Marieke 
bespreken of dit volgend schooljaar op de planning kan.  
 
 
 
 

 



Actie Datum gereed wie 

kijken naar overzicht besteding fusiegeld. 
Passend onderwijs IB-ers 

z.s.m. Tea en Marieke, Eelce 

 

Schoolgids aanpassen z.s.m. Marieke 

Missie/ visie van de school op agenda  Beginvolgend 

schooljaar 

Team 

Op volgende agenda: veiligheidsplan, 

jaarverslag 

Twee weken voor 

volgende MR 

vergadering 

Marlies 

 

Sinterklaasviering bespreken Beginvolgend 

schooljaar 

IC/ OV/ MR 

Voorbeeld professioneel statuut mailen 

naar MR 

 Marieke 

MR statuten aanpassen sept 2020 Marlies  

Communiceren dat schoolreisjes worden 

verplaatst naar einde schooljaar 

(Nieuwsbrief/ OV) 

Eerste nieuwsbrief 

nieuwe schooljaar 

Marieke 

Regelen scholing met betrekking tot de 
begroting. Datum in oktober afstemmen 
met Marieke.  

Voor zomervakantie 

regelen 

Marlies  

Opzoeken in archief aantal gemaakte uren 
door ll afgelopen jaren. 

Juni  Marlies 

Verkiezingen MR  november MR 

Informeren bij bestuur of er ook 
zomerschool is in de Waadhoeke ?  

z.s.m. Marieke 

 
 

 
 

 

 


