
 
 
 
 
 
 
      

 

SR-vergadering notulen 
Datum: 31-08-2020  

Tijd:19.30 uur      

 

1. 19.30 u  Opening 

Notulen: Aanwezig: Hera van de Laar, Nikki de Jong, Karen van Lieshout, Annelies van 

Ruremonde, Vera Suiskens, Veronique Mogendorff, Janneke Verbaant, Roy 

Neijland, Maaike Veenbrink, Susanne Sinnige, Karin Smolders  

 

Notulist: Karin Smolders  

 

2. 19.40 u: Notulen vorige vergadering  

Status: N.v.t. 

Bron: Allen  

Inhoud: Vaststellen  

Notulen: De notulen worden na een kleine aanpassing rondom de begroting 

goedgekeurd en op de website geplaatst.  

Afspraken: 

- Annelies mailt naar de MR mailadressen als er een nieuw document 

op MR Scharepoint staat.  

- Voor nu worden de notulen nog aan Vera en Susanne privé gemaild 

totdat ze kunnen inloggen op MR Sharepoint.  

- Annelies plaats de documenten op Sharepoint.  

 

 

3. 19.40  u: Ingekomen post 

 Agendapunt  

Mail met aanbod basiscursus MR 

Deze wordt door Annelies doorgestuurd  

 

Verkiezingen GMR   

 

 

4. 20.10 u: Jaarverslag MR 

Status: Vaststellen  

Bron: Allen  

Inhoud: Maaike heeft een concept jaarverslag geschreven  

Notulen: Na vooraf gegeven feedback en besproken feedback tijdens de vergadering 

stellen we het jaarverslag vast.  

Het jaarverslag wordt op de website geplaatst.  

 



 
 
 
 
 
 

5. 20.30: werving nieuwe leden SR 

Status: Afstemmen 

Bron: Allen  

Inhoud: Werving nieuwe leden SR/MR - Verkiezingen MR leden  

Notulen: Verkiezing uitschrijven in een aparte mail aan ouders -> Maaike  

- Vera treedt af als Mr lid (blijft wel als SR lid), Roy stelt zich verkiesbaar 

om toe te treden als MR lid.  

-  

Werving nieuwe SR/MR leden op de informatieavonden:  

Het uitgangspunt is om de informatieavonden live te houden, dit wordt nog 

besproken met het team. 

Bij het doorgaan van de avonden plannen we twee groepen per avond 

waarvan de ene plaatsvindt in de hal en andere in de speelzaal met 

voldoende ventilatie en in achtneming van de 1,5 meter.  

Er zal op de maandag een aanpassing plaatsvinden zodat we geen 4 groepen 

tegelijk in de school hebben.  

Ouders dienen vooraf in te schrijven 

Ouders van de MR geven voorlichting over de werkzaamheden van de SR in 

het kader van de ledenwerving. 

*Verdeling ouders voor praatje op de informatieavonden. Aanvang 19.30 uur.  

Maandag 14-9 groep 1/2: Roy  

Dinsdag 15-09 groep 3/4:  Maaike  

Woensdag 16-09 groep 5/6: Vera  

Donderdag 17-09 groep 7/8: Veronique  

Verdeling groepen is nog onder voorbehoud.  

Ook de twee groepen van locatie Huysackers worden hierin meegenomen.  

*Let op !N.a.v. bespreking met het team vinden er wijzigingen plaats in de 

indeling van de dagen 

Maandag 14-9 groep 7/8 

Donderdag 17-9  groep 1/2 

 

6.   20.45u:  School ontwikkeling/ schoolse zaken 

Status: Informatie/ overleggen 

Bron: Alleen  

Inhoud: Diverse schoolse zaken  

Notulen: Verdovende middelen:  

- Er zijn signalen vanuit ouders dat er in de vakantie drugsgebruik/-afval 

is geweest op het schoolplein, hierover is contact geweest met de 

wijkagent. Zij rijden extra surveillance rondes.  

- Als school zijn we hier ook alert op en hierover hebben we in het 

verleden contact gehad met de gemeente. Belangrijk om in beeld te 

brengen hoe groot het afval op het schoolplein is, dit in afstemming 



 
 
 
 
 
 

met de wijkagent.  Veronique heeft binnenkort contact met de 

wijkagent.  

Toevoeging 12-10-2020: er is de afgelopen periode geen afval 

gevonden op het schoolplein.  

Personeel 

Kort wordt besproken hoe de operaties van twee collega’s zijn verlopen en 

hoe de betreffende vervanging is ingevuld.  

Strategische jaarplan  

Naar aanleiding van hoofdstuk 7 van de schoolgids, is de directie bezig met 

het opstellen van een strategisch jaarplan. Dit komt de volgende vergadering 

op de agenda.  

 

9.   21.05 u: Rondvraag 

Status:  

Bron: Allen 

Inhoud:  

Notulen: De volgende vergadering is gepland op 5-10 of 12-10, op korte termijn 

wordt de datum vastgesteld.  

 

9: Actielijst 

Actie

num

mer: 

Actie: Verantwoorde

lijke(n): 

Afgerond voor: Voldaan 

j/n 

1. Verkiezingen MR lid, concept 

mail  

Maaike  Voor 9 september, 

plaatsing nieuwsbrief 10 

september  

 

2. Plaatsen documenten op MR 

Sharepoint  

Annelies  -   

3. Promotie informatieavonden Ouder- 

geleding  

Week van 14 september   

4. Contact wijkagent Veronique 7 september  j 

5. Datumprikker doorsturen 

naar Karin 

Veronique   j 

 

 

10: Agendapunten volgende vergadering onder voorbehoud 5 -10-2020 of 12-10-2020  

1  Opening  

2 Notulen vorige vergadering 31-08-2020 

3 Ingekomen post  

4 Werving nieuwe leden SR/MR 



 
 
 
 
 
 

5 Communicatie  

6 Schoolontwikkeling / schoolse zaken  

o.a.  

-  terugkoppeling Veronique m.b.t wijkagent.  

- strategisch jaarplan  

7 Rondvraag 

  

  

 


