
 

AGENDA    MR VERGADERING 

 

Locatie: Lokaal 11 
 

Datum: 6-10-2020 
 

Tijd: 16:00-17:25 uur 
 

  
 

  
 

Agendapunten 

 

1 16:00-16:10 Opening en check-in 

2 16:10-16.15 Vaststellen agenda 

3 16.15-16.20 Notulen vergadering 1 september 

 

Notulen graag sturen bij de agenda. 

! Stefan vraagt Joost of deze op de goede plek op de website 

komen te staan. 

4 16.20-16.50 Stand van zaken met betrekking op: 

- Update corona / crisisteam (Mariëlle) 

De meesten dragen netjes een mondkapje. Sommigen 

weigeren, maar dragen hem dan soms toch wel omdat wij 

er naar vragen. 

Er is een beslisboom naar alle ouders gestuurd. 

Er is een CO2 meting geweest in de lokalen. 

Gedragsverwachtingaanpassing: jas mag aan na de 

vakantie. 

Er is een ventilatieonderzoek geweest, ouders en 

personeel krijgt hier een verslag van. 

Het Tender College heeft gekozen voor een dringend 

advies, omdat er anders consequenties aan verbonden 

moeten worden. Wettelijk gezien mag dit niet, dus dan 

zou de school een probleem hebben.  

Als het in de statuten komt de staan, mag je het wel 

verplichten. Tot die tijd blijft het een dringend advies. Dit 

is overigens wel al in gang gezet. 



! Jeroen gaat hierover sparren met Stefan. De rest wordt 

hiervan op de hoogte gehouden en mag hier op reageren. 

- Taakuren  

Alle taakuren zijn besproken met Alex en Ron. Overal is 

goed op gereageerd en is goed opgelost. Er waren bij 22 

collega’s vragen. De aanpassingen zijn gedaan. 

Het taakbeleid is vorig jaar door ons ingeleverd bij Alex. 

We hebben deze tot op heden niet terug gekregen. Hier 

gaat hij achteraan.  

40 uur naar rato. Deze is opgesteld voor fulltimers. Niet 

eerlijk tegenover parttimers. 

- Verkiezingen Pro/Combi (Mariëlle) 

! Déanne vraagt het nogmaals bij de leerlingenraad. Hoe 

ziet hun jaarplanning er uit? Terugkoppelen naar de MR. 

- MR 01KL (Mariëlle) 

Gesprek gehad met Henk Post (nieuwe bestuurder 

Dunamare).  

Het college van bestuur laat iemand kijken naar de brin 

nummers. Er volgt een advies rond begin november.  

Hij gaat ook achter het contact met de GMR aan. Dit 

verloopt namelijk minder soepel dan dat we zouden 

willen. 

5 16.50-17.20 Jaarwerkplan:  

- MRacademie (Déanne) 

Hoe zijn de cursussen?  

- Werkwijze (D)MR (Déanne, Jeroen) 

Soms mist een reactie op mailtjes.  

Afspraak: reageer wel op een mailtje ook al heb je geen 

input over een onderwerp. 

- Termijnagenda  

Ontvangen. Taakuren mist. 

- Kwaliteitsonderzoek (Marc) 

Er wordt wat ouderbetrokkenheid gemist. Waar ligt dit 

aan? Hoe zouden deze ouders bereikt willen worden? 

! Jeroen vraagt bij Joost naar de 

leerlingtevredenheidsonderzoeken. 

! Januari – februari weer op de agenda.  

7 17.20-17.25 WVTTK 

Er is een vraag naar een andere manier van straffen i.p.v. een 

schrijftaak. “Effectief straffen”. Brainstormen met een groepje. 

! Januari – februari weer op de agenda. (iemand uitnodigen van 

het gedragsteam?) 

8 17.25 Afsluiting 



 

 

** achter sommige agendapunten staat een naam geschreven omdat deze leden 

hebben aangegeven vragen te hebben bij dit agendapunt 

 

 


