
MR vergadering, 13 februari 2020.  
 
Afwezig: Prema en Christa. Gast: Danielle.  
 
2 Notulen: Na het welkomswoord worden de notulen goed gekeurd. Dank je wel Marlies. 
We werken al met verschillende leerteams en bijna het gehele team is naar de meeting van 
Stichting Leerkracht geweest.  
 
3 Zorgstructuur: ( Danielle ) Aan de hand van een powerpoint laat Danielle ons de 5 
zorgniveaus zien bij het handelingsgericht werken met zowel interne als externe zorg.  
 
4 Begroting: De begroting over 2020 wordt goed gekeurd en getekend door Anita en 
Yolanda.  
 
5 Communicatie: Voor 12 maart staat er een ouderavond gepland met informatie over 
Snappet. De UDSG geeft goede, korte informatie. Ingrid zet de goedgekeurde notulen van 
de MR online.  
 
6 Formatie 2020-2021. Bij de start van de eerste schooldag is de prognose dat we met 137 
leerlingen beginnen. We gaan er vanuit dat we 5 groepen gaan vormen. Eerst wordt dit 
verder in het team besproken en kan daarna weer terug komen in de MR vergadering.  
 
7 Huishoudelijk reglement: Enkele kleine wijzigingen worden ter plekke door Anita 
uitgevoerd. Ook dit document wordt online gezet.  
 
8 Jaarplan MR: Hier moet zeker nog verder aan gewerkt worden. De vormgeving is nog niet 
optimaal. Als het format eenmaal klaar is kunnen er daarna jaarlijks kleine aanpassingen 
gemaakt worden. Misschien moeten wij ons opsplitsen over de verschillende onderwerpen. 
Bij de volgende vergadering bekijken we wie welke thema's gaat uitwerken. Iedereen moet 
voor de volgende vergadering de jaarplanning bekeken hebben. ( graag feedback richting 
Anita, oeps.... uiterlijk 19 maart.  
 
9 Rondvraag: Graag de volgende agenda met tijdsindeling. En verder moet het pestprotocol 
op de volgende agenda staan.  
 
Actiepunten:  
1 Danielle stuurt ons nog de pp over handelingsgericht werken.  
2 Anita bevraagd Prema over verdere info van de GMR.  
3 De formatie staat op de volgende agenda.  
4 Het huishoudelijk reglement wordt online gezet.  
5 Het jaarplan moet voor de volgende vergadering door een ieder bekeken zijn en komt op 
de volgende agenda terug.  
6 Op de volgende agenda komt het (anti ) pestprotocol te staan. 


