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MR-vergadering         
 
Datum: 13 oktober 2020   
Aanwezig: Juliëtte /Angèlique/Hugo/Mignon/Nico/Petra/Anna  

en Angèlique van Slobbe (adviseur) 
Afwezig: Jeannette/Margo/Ineke  

  
  
 
De vergaderdata van de MR  
voor schooljaar 2019-2020; 
 
Dinsdag 13 oktober 2020 
Maandag 30 november 2020 
Woensdag 3 februari 2021 
Donderdag 15 april 2021  
Dinsdag 22 juni 2021  
 
Besluitenlijst/verslag 
 

agendapunt besluit 
 
toelichting/opmerkingen 
 

Algemeen 
 

Het korte (openbare) verslag van de MR vergadering wordt in de 
nieuwsbrief en op de website gepubliceerd. 

1.opening en 
vaststelling agenda  

- 

2. Besluitenlijst 
vergadering 23 juni 
2020 

vastgesteld 
 

3.  Inspreektijd 
ouders   

- 

4. Mededelingen 
GMR/OC  

Geen GMR of OC zaken, maar Angèlique heeft als nieuwe directeur 
een vergadering van de Activiteitencommissie bijgewoond. Een 
aantal activiteiten op school zal anders ingericht worden (corona-
proof), de activiteitencommissie is hier druk mee bezig. 

5. Van het 
schoolplein   

De verkeerssituatie bij de schoolgebouwen: dit is vaker besproken. 
Het blijft een thema, dat de gemoederen bezighoudt. Gelukkig zijn er 
bij de beide schoollocaties zeer betrokken wijkagenten, die helpen 
de verkeersveiligheid te verbeteren. Op korte termijn vragen wij 
vooral aandacht voor het feit dat met name automobilisten zich 
netjes rondom de school dienen te gedragen! Handhaving zal 
opgeschroefd worden en de boetes zijn niet mals….. 

6. Mededelingen 
directie   

We zijn door de directie bijgepraat over het visie en missie traject 
van de Jan Ligthart, dat een thema was op de studiedag. Plezier, 
betrokkenheid en veiligheid!  
We hopen dat dit traject door de corona perikelen niet teveel 
vertraging zal oplopen. 
 
Nog los van zieken en quarantaine maatregelen, zijn er ook 
personele problemen te verwachten omdat er leraren later dit jaar 
met pensioen gaan bijvoorbeeld.  



 

                                                  Medezeggenschapsraad 
 

2 
 

7. Vergaderdata 
vaststellen   vastgesteld  

8. Corona: testen, 
vervanging 
personeel, 
activiteiten in andere 
vorm gieten.  

 

Corona loopt als een rode draad door alles heen….  
Zieken en quarantainemaatregelen zorgen ervoor dat er creativiteit 
nodig is: docenten (bijvoorbeeld de ‘duo’s’) die meer uren werken, 
waarvoor dank! Toch is opdelen van een groep is soms 
onvermijdelijk.  
Versneld testen van personeel is aan de orde gekomen, alle beetjes 
helpen. 
  

9. Ouderparticipatie  
 

Ouderbetrokkenheid is een apart en breed thema, maar door 
Corona nog actueler. Als ouders de school niet meer in mogen, hoe 
zorg je dan toch voor een laagdrempelige ouderbetrokkenheid? We 
hebben gebrainstormd hierover, maar suggesties zijn altijd welkom!  
 
Concreet voor het bijwonen van MR vergaderingen: dit willen we 
toch weer mogelijk maken, fysiek, maar anders door aan te haken 
via MS Teams. We hebben agendapunten ‘inspreektijd ouders’ en 
‘van het schoolplein’, maar direct contact met MR en de directeur is 
nog effectiever.    
 
Ook is de schoolapp besproken. Een fijn communicatiemiddel, maar 
belangrijk is wel dat iedereen goede informatie krijgt, de mails 
worden dus niet afgeschaft. De school zal op korte termijn nader 
communiceren over welke informatie op welke wijze wordt gebracht.    

10. Jaarverslag MR 
2019-2020  

De opzet is goedgekeurd, suggesties en aanvullingen worden 
aangeleverd, zodat volgende keer het kan worden vastgesteld.  

11. Rondvraag en 
sluiting  

Convenantsgelden: ja, zijn ingezet.  

Handgel of handen wassen: mag allebei 

Er wordt nog steeds Engelse les gegeven.  

 


