
 

Notulen MR-overleg 9 september 2020  
 

Datum: 9 september 2020 

Tijd:       19:30-21.00 uur 

Locatie: Eendenplein 1 

Notulen: Ruben 

Aanwezig: Pieter, Jasper, Karen, Ruben, Christel (via teams) 

Afwezig: Tom 
 
  
 

1. Opening, voorstellen Karen 

De vergadering wordt geopend. Karen wordt welkom geheten door Pieter. Daarna 
stelt iedereen zich even voor.  
Er worden geen agendapunten toegevoegd. Wel wordt punt 6 (goedkeuring notulen) 
verplaatst naar na de opening. 

 

2. Goedkeuring notulen 9 en 15 juli 

Beide notulen worden goedgekeurd. Ruben zal ze op de website plaatsen 

 

3. Vaststellen van de planning van de vergaderingen 

Pieter heeft een opzet gemaakt met data wanneer de MR vergaderingen dit 
schooljaar plaatsvinden. Dit schooljaar zal dat op een woensdag zijn. De vergadering 
van 16 december wordt mogelijk verzet omdat dan misschien het kerstdiner zal 
plaatsvinden. Verder is de vergadering van 10 februari verplaatst naar 3 februari 
omdat er de 10e al heel de dag een studiedag op school is.  

 

4. Vaststellen van de jaaragenda 

Pieter heeft een opzet gemaakt van de jaaragenda. Dit is een richtlijn. In de loop van 
het jaar zal deze verder gevuld worden met zaken die op dat moment spelen. 



5. Afspraken over notulen en waterlandjournaal 

De notulen dient uiterlijk 5 schooldagen na de MR vergadering gemaakt en 
rondgestuurd te zijn. De notulen wordt op toerbeurt geschreven, waarbij de 
voorzitter nooit hoeft te notuleren. De volgende vergadering wordt deze 
doorgenomen en waar nodig aangepast. De notulen wordt aangepast door degene 
die de notulen geschreven heeft en daarna naar Ruben gestuurd voor plaatsing op de 
website.  
Er wordt besloten om 1 keer per kwartaal een stuk(je) te schrijven in het 
Waterlandjournaal. 

 
6. Formatiebeleid  

 

De MR heeft contact gezocht met DHS en de vraag bij hen neergelegd of het 

formatiebeleid bij ons op school goed wordt uitgevoerd. DHS geeft aan dat zij op de 

hoogte zijn van dit formatiebeleid en steunt dit ook. De MR heeft geconstateerd dat 

er dit schooljaar (externe) begeleiding plaatsvindt voor beginnende leerkrachten. De 

MR zal gedurende het jaar navraag doen of deze begeleiding nog steeds plaatsvindt.  

 

 

7. W.v.t.t.k en rondvraag 

Ruben geeft aan dat er een mail is binnengekomen met de vragen over de lestijd 

tijdens de lunchpauze. Ruben zal de schrijfster adviseren om op 17 september naar 

de informatieavond over het continurooster te komen en deze vraag dan aan 

Maurice te stellen. Hij kan dit dan aan haar uitleggen. Binnen de MR is dit al wel 

eerder met Maurice besproken. 

 

De vergadering wordt om 20.45 uur gesloten.  

 


