
Notulen MR vergadering,  05-10-2020, De Parel, Rijswijk 
 

1. Opening 

Nadine verwelkomt Janneke Kolijn, die vanaf heden de personeelsgeleding van de MR komt 

versterken. 

Nadine leest een stukje uit de Bijbel voor en opent de vergadering. 

 

2. Vorige notulen (29-06) 

5. financien: 

Het stukje op de nieuwsbrief met een overzicht van uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage 

moet nog gebeuren.  

 

8. ingekomen vragen: 

Het ingebrachte punt over het oprichten van een leerlingenraad is nog niet breed in het team 

besproken. Zal worden doorgegeven aan de commissie Burgerschap. 

 

3. Ingekomen stukken: 

- 

 

4. Schoolzaken 

- Vrijwillige ouderbijdrage 

We ontvangen een overzicht met de uitgaven/inkomsten van het afgelopen jaar. Hier 

wordt nog een concreet overzicht/ clustering van gemaakt zodat ouders kunnen zien 

waaraan hun geld besteed wordt. Dit zal op de nieuwsbrief verschijnen. Gert Wim gaat 

ook een plan maken waarin staat, wat de verdeling van de gelden is/ wie wat regelt met 

welke bijdragen. 

Er lijkt nu een ruime buffer te zijn ontstaan, waar misschien nog wel mogelijkheden voor 

zijn. 

- Sinterklaas 2020 

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om sinterklaas dit jaar te vieren met 

ouders in/bij school.  Er worden nu oplossingen bedacht in digitale vorm zoals via Zoom 

of een online videoboodschap.  Marleen vraagt of ouders hier ook bij betrokken kunnen 

worden en meldt zich aan als vrijwilliger. 

De MR geeft dus als advies om wel door te gaan met een sinterklaasviering maar op 

andere wijze. 

- Plan van aanpak schoolontwikkeling 2020-2021 

Het huidige plan sluit aan met punten van vorig jaar, omdat er door corona  dingen niet 

afgerond konden worden of nog meer opgepakt, verdiept of doorvertaald moesten 

worden. Wel is het hoofdstuk Burgerschap aan dit nieuwe plan toegevoegd.  Punten van 

de visitatie zijn ook verwerkt in dit plan. 

 

5. Financien 

De volgende inning van de vrijwillige ouderbijdrage zal rond januari zijn. 

 

 

 



6. Ingekomen vragen en/of opmerkingen 

De ouders vragen of de school  ouders en leerkrachten nog eens op de corona-maatregelen 

wil attenderen. Nu school weer is gestart lijkt dit niet voor iedereen duidelijk meer. Dit zal 

onder de aandacht worden gebracht via de nieuwsbrief. Ook graag de looproute beter 

aangeven. 

 

Heeft de school ook geneesmiddelen als paracetamol beschikbaar in noodgevallen? 

Nee, een leerkracht mag geen geneesmiddelen als paracetamol geven aan kinderen.  

 

7. MR taken 

- Jaarplan wordt aangepast 

- Er is een scholing van ongeveer 2 avonden. Nadine inventariseert nogmaals de 

geinteresseerden en zal navragen wat voor scholing dit betreft. 

- Wilma geeft aan, aan het einde van het schooljaar te stoppen met de MR. Er zal begin 

van het nieuw jaar gestart worden met werving van een nieuw lid 

 

8. GMR 

- Jaarverslag is gelezen door iedereen. 

- Basisreglement MR 

Dit reglement wordt goedgekeurd.  

 

9. Rondvraag 

Marleen wil graag een vergaderdatum veranderen, dit wordt 29 maart. 

We besluiten de aanvangstijd weer vast te zetten op 19.30u. 

De volgende vergadering  vindt plaats op 30 november.  Wilma zal de ouderraad uitnodigen. 

 

 

 


