
Notulen MR-vergadering 09-02-2021 via Teams 

Aanwezig: Femke, Meliha, Nina, Jeffrey, Mira, Lonneke en Sjaahien Mariska 

en Amanda 

Afwezig met bericht: Mirjam 

 

 

1. Transparantie MR 

We bespreken de manier van communiceren binnen de MR n.a.v. diverse 

mails. De MR bevordert naar vermogen openheid en onderlinge overleg.  

Elke ouder of personeelslid kunnen via de voorzitter of secretaris 

schoolzaken doorgeven. Deze worden dan op de agenda gezet en met 

elkaar besproken. Mocht er na een vergadering nog steeds 

onduidelijkheden zijn, wordt dit op tijd en transparant vermeld en met 

elkaar besproken.  

 

2. Brief bestuur: 

We bespreken de brief over de halve klassen.  

De MR staat nog steeds achter de keuze van halve klassen met de huidige 

maatregelen. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten.  

Ook hebben we het over het proces gesproken. De besluiten zijn snel en 

onverwachts voor ons neergelegd, zonder goed overleg. Dit heeft niet 

onze voorkeur maar in deze coronatijd verlopen bepaalde processen 

anders dan normaal. Daar hebben we allemaal begrip voor. Voor de 

volgende vergaderingen evalueren we het thuisonderwijs. De secretaris 

agendeert dit.  

 

3. Social schools/ mail: 

Omdat we soms snel bij elkaar geroepen moeten worden, is de mail niet 

een handige tool. Vanwege de privacy van zowel de ouders als het 

personeel wordt er geen gebruik gemaakt van een groepsapp maar is er 

een speciale groep via Social Schools gemaakt. Deze wordt ingezet als de 

MR snel bij elkaar moeten komen, zodat iedereen een melding krijgt. 

Voor overige zaken wordt de mail gebruikt.  

 

4. Nieuwe directeur: 

A.s. donderdag 11 februari wordt er een interview  door Scolix gehouden 

met diverse ouders van de MR. Scolix maakt een profiel voor de nieuwe 

directeur. Het is onbekend of het profiel later in de MR besproken moet 

worden, A. vraagt dit bij de adjunct- directeur na. 

J. gaat namens de MR in de benoemingsadviescommissie. Hij houdt ons 

op de hoogte.  

 



5. Rondvraag: 

N. geeft aan dat zij bij de volgende vergadering niet aanwezig kan zijn. 

Daarnaast richt zij zich de komende periode meer op de overgang van 

groep 8 naar het voorgezet onderwijs en geeft aan dat de oudergeleding 

goed vertegenwoordigt is. Dit was haar laatste vergadering van de MR. 

Wij begrijpen dit besluit en bedanken haar voor haar inzet.  

 

 


