
Notulen MR 7 april 2020 

Aanwezig (on line) Marielle, Paula, Saskia, Ira en Annemarie 

 

Agenda 
 

Opening 

- Notulen vorige vergadering  

- Mededelingen 

Algemene reguliere bespreekpunten 

- Post  

- DHS 

- Terugkoppeling OR.  

Bespreekpunten 

- Verkiezingen MR 

- instroom groep 2/ groep 3 

- nieuwe directeur en interim 

- Corona en zo 

- Rondvraag en sluiting 

 

Notulen 

School en DHS volgen besluitvorming vanuit RIVM voor de scholen. Gevolg van Corona is wel dat veel 

stil ligt, zoals plannen verven en vloeren vervangen. Vanuit DHS is de richtlijn: geen extra activiteiten. 

OR: heeft ook een sessie online gehad. Vanwege lagere kosten blijft er geld over dit schooljaar. Voor 

wat betreft de inrichting van het schoolplein wordt er naar de kinderen geluisterd om een 

bestemming te bepalen, kunstgras, voetbalveld, open gymzaal oid. De MR doet de suggestie om een 

sponsorloop te houden begin van de jaarplanning. 

Verkiezingen MR: De termijnen van Ira en Annemarie lopen na dit schooljaar af. Afgesproken wordt 

om in mijnschoolinfo in april een oproep te plaatsen voor nieuwe MR leden. Die oproep kan herhaald 

worden na de mei vakantie. In mei verzamelen we de kandidaten, waarna we in juni de verkiezingen 

voor de oudergeleding houden.  

In reactie op de oproep kunnen geïnteresseerden een mail sturen naar de MR mailbox. Indien  er 

meer dan 2 kandidaten zijn, komen er verkiezingen. Bij 2 kandidaten zijn er geen verkiezingen en 

worden deze personen automatisch de nieuwe MR. 

In geval er verkiezingen komen verloopt het kiezen ook via mijnschoolinfo. De kandidaten kunnen 

dan zichzelf presenteren en hun ideeën over de school uitleggen. 



Afgesproken wordt eerst af te wachten hoeveel kandidaten zich melden. 

Saskia stuurt het e-mail adres van de MR naar Annemarie en Ira. 

Instroom:  Er komt een kleinere groep 3 in het komende schooljaar, dit komt door meerdere 

oorzaken. Binnen de MR hebben we de te verwachten aantallen besproken en de uitkomsten zijn 

redelijk en geven geen reden tot actie. Wel is er aandacht om meer instroom te krijgen voor deze 

groep. 

Nieuwe directeur: De werving verloopt volgens planning. De interim directeur (collega directeur van 

de Haagse Scholen) is begonnen en werkt 2,5 dag voor onze school, verdeeld over de week. 

Corona: grootste vraag van de school is hoe de kinderen bij elkaar te houden. Elke week brengt een 

nieuwe uitdaging en doel. Leerkrachten denken veel aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de 

kinderen. Het didactische haal je wel weer in, met veel inspanning uiteraard. Het is ontroerend voor 

iedereen te zien hoe leerkrachten, staf, ouders en vooral ook de kinderen hun best doen. 

De situatie is heel verschillend per klas en per kind. De school is wel al aan het nadenken over wat te 

doen als de scholen weer open gaan. Een ding is zeker: Groep 8 gaat niet zomaar weg, daar wordt 

aan gewerkt! 

Als laatste wordt het besluit genomen dat de MR zou instemmen als de school zou besluiten de 

margedagen (extra vakantieweek) in juni in te trekken op richtlijn van DHS. Om zodoende de 

kinderen nog extra lesdagen te kunnen bieden. 


