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Notulen vergadering MR “de Wereldster” d.d. 16 juni 2020
Aanwezig: Marjo v.d.Berg, Nanja Bevers,Tirza Debets, Belinda Linssen,
Ronnie Mullers, Christa Somers, Thijs Vaessen.

1. Opening
Tirza opent de vergadering
2. Notulen 16-4-2020
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van 16-4-2020
3. Notulen 7-5-2020
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van 7-5-2020
4. Notulen 19-5-2020
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van 19-5-2020
5. Ingekomen stukken
Er is een verzoek van de oudervereniging om i.p.v. de geannuleerde schoolreisjes een kleine
attentie voor alle kinderen te kopen. De MR stemt in met de wijziging.
6. Evaluatie volledige herstart 8 juni
De herstart is goed verlopen. De leerkrachten zijn gewend aan de maatregelen, echter blijft
het afstand houden bij de kleuters een lastige zaak.
7. Jaarplan en schoolplan 2020/2021, hamerstuk
Het jaarplan en schoolplan zijn besproken, er wordt ingestemd met beide en de
bijbehorende documenten worden ondertekent.
8. Begroting 2020/2021, hamerstuk
Begroting doorgesproken en akkoord bevonden door leden MR. Documenten ondertekend.
9. Schoolgids 2020/2021
Schoolgids doorgenomen. Er zijn een aantal opmerkingen en suggesties, deze worden
aangepast.
10. Formatieplan 2020/2021, hamerstuk

Formatieplan besproken en akkoord bevonden door MR

11. Werkverdelingsplan 2019/2020, hamerstuk
Werkverdelingsplan is reeds besproken met team en er was een consensus. Door MR
besproken en akkoord bevonden. Er komt een nieuwe leerkracht en vanaf einde 2020 ook
een nieuwe IB-er.

12. Groepsindeling 2020/ 2021
Besproken zie punt 11
13. Urenberekening
Urenindeling besproken
14. Bekendheid MR
Hoe weten ouders de leden van de MR te bereiken? Er zal een stukje geplaatst worden op de
website met een foto. Ronnie zal zorgen voor een opzet maken. De foto zal gemaakt worden
tijdens de eerste vergadering van 2020/2021. Daarnaast wordt vermeld dat gecommuniceerd
kan worden middels het email adres van de MR.
15. Vergaderdata 2020/ 2021
Voorstel schooljaar 20/21:

Donderdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Maandag

24-9-2020
16-11-2020
02-02-2021
15-04-2021
14-06-2021

18.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

16. Rondvraag/ wvttk
• Hoe is het gesteld met het ventilatiesysteem in school? Het systeem is zo aangepast
dat het de lucht niet meer circuleert. De lucht wordt constant ververst, daarnaast
worden middels het openen van ramen goed geventileerd.`
• Marjo zal aan het begin van het nieuwe schooljaar afscheid nemen van de MR.
Annelies zal haar plaats innemen.
• Voor groep 8 is nog een leuk alternatief programma voor de afsluiting.
17. Sluiting

Tirza sluit de vergadering.

