
Notulen Aanwezig 
Esther (OG)
Marian (OG)
Vic (gast overlegvergadering)

Afwezig
Geen 

Notulist: Pieta (PG)
Voorzitter: Nadieh (PG)
Locatie: in verband met corona via Teams

MR- en Overlegvergadering 

16-6-2020

MR Vergadering 
Voorbereiding overlegvergadering met directie. Alle punten worden besproken tijdens de overlegvergadering. Geen 
aanvullingen/voorbespreking nodig. 

Overlegvergadering met directie.

Opening en vaststellen van de agenda 

- Notulen overlegvergadering 23-3-2020 (Skypeoverleg in verband met corona.)

- Agendapunten directie: communicatie en musical protocol.

- Formatie

- Ideeën OR

- Actielijst 

- Rondvraag

Informatie van directie (Vic)

 We nemen het Protocol Volledig openen basisonderwijs door. 

 Aanbouw.  We praten over de veiligheid en hoe het beter en anders kan. ( Vic onderneemt aktie.)

 Schoolmelk nieuw stijl. Er wordt nu ook al weinig gebruik van gemaakt. Leerkrachten moeten het zelf uit gaan schenken, 
er moeten bekers gekocht worden, bekers moeten elke dag in de vaatwasser, er worden melkproducten aangeboden 
welke kinderen niet lusten. Het besluit wordt genomen te stoppen met schoolmelk. (Vic communiceert dit met 
leerkrachten en Ouders)

 Douwes Dekkerlaan. Ouders tevreden en kinderen tevreden. We hopen rond de herfstvakantie terug te verhuizen naar 
de Moerbeihof.

 Gym kan alleen buiten gegeven worden

 Zorg om de leerkrachten en communicatie openhouden 

  We nemen de brief door welke naar de ouders gestuurd gaat worden

 De MR is akkoord met hoe het nu gegaan is en gaat. 

 Groep 8 mag een dag in de Merwelanden doorbrengen BBQ?

         De musical is een lastige kwestie.

         Er is een voorstel om te onderzoeken of dit in De Willem kan.

         De directie samen met de MR nemen het besluit.

De musical wordt  in twee avonden gehouden in het gebouw van de Leilinde met de benodigde voorzorgsmaatregelen.

Aankondiging via een leuke poster?

De thuisblijvers kunnen kijken via een live stream of er wordt een video film gemaakt.
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Hiervoor moet toestemming gevraagd worden aan het bestuur.

(Inmiddels is er op 17-06-2020 toestemming gegeven door het bestuur om het zo te doen)

 Formatie toelichting en uitleg.

 Schoolplan en Koersplan. Het team is bezig met het uitwerken van visie en missie voor de komende schooljaren. Met 
behulp van Peter Peene worden deze in de komende  studiedagen uitgewerkt.

 Er komt een subsidie van 155 Mijoen om eventuele achterstanden van leerlingen weg te werken of in te halen. Het gaat 
hier om maximaal 10% van het aantal leerlingen binnen Opops. Er wordt bekeken wat de mogeljkheden zijn binnen 
Opops. 

 O.R. De OR heeft het plan een leuke afsluitende activiteit te organiseren voor alle leerlingen.

Rondvraag:

Marian: Verkeer rondom de school blijft toch een zorgpunt. Er is een incident geweest op het schoolplein. In het weekend is 
dat best heftig geweest. Vic weet er van en er is actie ondernomen. Politie is ingelicht. Wijkagent en BSO hebben de opdracht 
112 te bellen bij onrust. Vogelhuisje kapot. (Marian repareert)

Esther: De stekjes aktie was een suces. Complimenten. 

Pieta: wie houdt de website en FB bij. Er is veel oude informatie. (Vic onderneemt aktie)

Schoonhouden en zorg schoolplein.

Bloembommen heel leuke aktie.

GMR nieuws. Esther vraagt dit na bij Sonja.

Inlog gegevens mail. Esther vraagt dit na.

Volgende vergadering: 22-09-2020 19.30
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