
 

 Datum | tijd 27 mei 2020 / 19.00-20.15u  

Vergadering geopend door Eric  

 

concept 

Aanwezig 

Deelnemerslijst:  Kajsa van Vliet (KV), Suzan van Enk (SE) PMR 

 Eric van IJmeren (EIJ), Gerco van Oene (GO), Nelly Tromp (NT) OMR 

 Natasja van Wijngaarden (NW) Locatieleider 

Verhinderd: Kimberley Neven (KN) PMR 

 - OMR 

 - Locatieleider 

Opening en agenda 

•  

Goedkeuring notulen 1 april 2020 en 23 april 2020 

• Leerlingen die niet op school komen, zijn goed in beeld. Zij worden ziekgemeld, en er blijft intensief 

contact. 

De notulen worden goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd op de website. 

Mededelingen en ingekomen stukken algemeen 

• Geen ingekomen stukken. De Google Drive is momenteel onbenaderbaar, dat lijkt een 

beveiligingsinstelling.  

Mededelingen GMR 

• Bestuursformatie bekeken. Laatste ronde deze week met 2 kandidaten. 

• Jaarrekening: geen bijzonderheden.  

Mededelingen OR 

•  

Mededelingen locatieleider 

• Schoolgids en jaarverslag nog niet af 
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• Taakbeleid en activiteiten in concept klaar. Wordt besproken in het team, komt in volgende MR 

vergadering 

• Er komt een zomerschool (landelijk initiatief) voor leerlingen die door de crisis op één of andere 

manier in de problemen zijn gekomen. De criteria worden op stichtingsniveau neergezet. 

Leerlingen die in aanmerking komen, worden uitgenodigd. De uitwerking volgt.  

• Er komt geen rapport eind van het schooljaar. Dat geeft geen goed beeld. Wel een afrondend 

gesprek met ouders (week 25), om een warme overdracht naar het nieuwe schooljaar te bevorderen. 

In het begin van het schooljaar wordt getoetst. De MR is van mening dat wel eerder in het 

schooljaar (november) gesprek met ouders over de prestaties en het niveau van het kind plaats 

moet vinden. Streven: in februari moet nagenoeg duidelijk zijn of kinderen wel of niet over zullen 

gaan. Suggestie NT: ouders meedelen wie volgend schooljaar de nieuwe leerkracht wordt. 

• Vanaf 8 juni wel weer kennismaking met nieuwe leerlingen voor komend schooljaar. 

Agendapunt 

• 4. Heropening school op 8 juni 

o De richtlijnen vanuit de PO Raad en AVS zijn nog niet beschikbaar. Er zijn nog prangende 

vragen die door het OMT beantwoord moeten worden. Mede vanwege de recente uitbraak 

op een landelijke school 

o Dat maakt dat vanuit OOK / Het Meerrijk nog geen aangepast draaiboek beschikbaar is. 

o Zonder dit aangepaste draaiboek kan Het Meerrijk nog niet open op 8 juni, dat blijft echter 

wel het uitgangspunt. 

o De leerplicht blijft nog niet van toepassing. Dat geeft risico dat bij totale opening met alle 

onzekerheden meer leerlingen thuis gaan blijven. 

• 5. Formatie 2020/2021 

o Er is een overschrijding in de formatie t.o.v. het budget van 0,71 fpe 

o Daarvoor zijn diverse omstandigheden (o.a. zwaarte en ervaring; groepsgrootte; uitstroom 

naar speciaal onderwijs) 

o De MR neemt na toelichting door NW het voorstel voor de formatie over met een positief 

advies. 

• 6. Schoolbijdrage / financiën. 

o De bijdrage 2019/2020 is nog niet geïnd. Er zijn nauwelijks kosten gemaakt.  

o Voorstel om de gemaakte kosten mee te nemen in de bijdrage 2020/2021. Alleen groep 8 

loopt dan niet mee. Daar wordt naar een praktische oplossing gezocht.  

o De schoolreis wordt dan wel gefinancierd vanuit het lopende schooljaar (en niet meer 

vooraf). Risico dat leerlingen mee gaan, die niet de schoolbijdrage betaald hebben. Wellicht 

uitstellen naar een ander – later – moment. NW stemt af met OR. 

o Het bedrag voor 2020/2021 wordt vastgesteld conform de bijdrage 2019/2020 

o Bijdrage wordt augustus / september gevraagd.  

Rondvraag 

• NT: in hoeverre wordt de bibliotheek en zwerfboekenkast gebruikt? NW: mag momenteel niet 

gebruikt worden. Bibliotheekboeken worden wel geleverd.  

• GO: zijn alleen de studiedagen vervallen? Of alle extra vrije dagen? NW: alleen de studiedagen. 

Volgende vergadering 

De volgende MR vergadering vindt plaats op:  
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Actie- en besluitenlijst 

 Wat? Wie? Planning 

    

 BESLUITEN:   

1. EIJ wordt voorzitter en afgevaardigde voor GMR (samen met SE). GO 

wordt secretaris 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ACTIES:   

1. Afspraak plannen Brian Wezenberg EIJ  

2. Mirjan Vierstra benaderen voor notulen laatste MR overleg GO  

3. Jaarkalender MR opzetten EIJ  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


