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Notulen MR-vergadering 28-09-2020 

 

Aanwezig: Mariëlle, Fanneke, Ingeborg, Jan, Marieke, Denise (Google Meet) en 
Manon 

Opening: Fanneke opent de vergadering. 

Vaststellen van de agenda: Akkoord 

Vaststellen notulen vorige vergadering: Akkoord 

Nieuwe taakverdeling MR 2020-2021: Secretaris → Marielle, voorzitter → 
Fanneke, Notulist → Manon en Ingeborg (wisselend), Penningmeester → Marieke. 

Ingekomen stukken: Akkoord 

 
Agendapunten: 
 

● Schooljaarverslag 
Is pagina voor pagina doorgenomen en alle vragen zijn beantwoord. 
Fanneke tekent voor akkoord. 

● Zwarte pieten discussie, sintviering en corona (intocht) & Sint-
Maarten 
Directie vraagt wat de oudergeleding vindt van dit punt. Ouders lichten 
toe. Team heeft gekozen om geen zwarte piet te doen, er komen 
roetveegpieten. I.v.m. corona komt er geen intocht. Er is een verhaallijn 
opgezet door het team. Oudergeleding geeft akkoord. Er is geen Sint-
Maarten viering op school, er wordt wel een lampion gemaakt.  

● Voortgang GMR 
Manon is bij de bijeenkomst geweest en licht dit toe. Vanuit de mail die 
verstuurd is door Nils blijkt dat er op die bijeenkomst genoeg animo was. 
Dit was echter niet zo, Manon was de enigste van alle MR’en van 
Meerwerf.  

● Leerlingenaantal 
Vanaf 1 oktober 2021 zitten er 312 leerlingen op de Prinses 
Margrietschool.  

● Onderhoud schoolgebouw/ventilatie 
Mail van Nils gehad, Marielle licht deze nog toe. Jan vult het volgende aan: 
Bij de groepen ⅘ en 4 is het een en ander gerenoveerd. Hier komen nog 
meer veranderingen, bijvoorbeeld de kapstokken etc. en bij de 
kleuteringang wordt het een en ander aangepakt. Fanneke vraagt zich af 
of wij die lijst moeten bijwerken, Jan geeft aan dat hij voldoende 
vertrouwen heeft in Nils dat hij zeker weet dat er gaat gebeuren wat er 
moet gebeuren. MR wilt toch deze lijst graag een keer in de zoveel tijd 
bekijken en de stand van zaken doorspreken.  

● Plan van aflossing MR 
Marielle gaat nog een jaar door. Fanneke stopt na dit schooljaar, eind van 
het jaar moeten we hiervoor een ouder werven. Ingeborg en Manon gaan 
ook nog een jaar door.  
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● Jaarplanning MR 
Volgende vergadering speerpunten uitkiezen. Deze gaan wij dan 
bespreken. Opleiding regelen voor beginnende MR leden, oproep naar de 
andere MR’en of er leden van hun MR willen aansluiten.  

● MR Academy E-learning 
Dit is een online cursus met verschillende MR-trainingen. Wij krijgen 
hiervoor korting omdat wij lid zijn van de VOO. Voorlopig geen interesse. 

● Uitnodiging WMS congres 
Geen interesse.  

 

Lopende actiepunten: 
● Regelen dat de bankpas het weer doet (Jan) 
● Marielle regelt dat de andere MR’en worden benaderd om een 

opleiding tot MR-lid op te kunnen starten 
● Jaarverslag MR 2019-2020 (Marielle) 
● Jaarrekening en begroting (Marieke en Fanneke) 
● Notulen en agenda’s van de MR vergaderingen online op de website 

van de Prinses Margrietschool (Marielle) 
● Pasfoto inleveren en plaatsen op de site (Manon) 

 
Rondvraag: 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 
Sluiting: 
Fanneke sluit de vergadering.  
 
Volgende vergadering: 
30-11-2020 


