
Notulen 22 Juni 2020 
0. Opening 

o Aanwezig: Martine, Jeroen, Dolf, Annemarie, Bastienne, Myra, Joyce, Leonie, Bas, Rosa, 
Bianca en Karin 

o Notulist: Leonie 
Rosa Clifford en Bas van der Laan sluiten aan als toehoorders. Zij hebben zich aangemeld 
voor de MR verkiezingen op het Raam. Petra van der Zanden heeft zich ook aangemeld voor 
de verkiezingen op het Raam.  
 
Toegevoegde punten 
- Corona update vanuit de directie. 

 
MD: Het wordt iets drukker. Vooral bij de OB. Ouders die niet op tijd zijn of eerder komen 
of langer blijven hangen. Er zijn weinig zieke kinderen en leerkrachten. Er zijn leerkrachten 
getest. Allemaal negatief. Dit wordt niet geregistreerd.  Na de zomervakantie nog geen 
ouders in de school. Hoe gaan we om met de activiteiten die met de ouders worden 
georganiseerd? Gaan we ook wennen in de nieuwe groep? Als een ouder het vervelend 
vindt dat zijn of haar kind gaat wennen in de nieuwe klas mag de ouder contact opnemen 
met de leerkracht van hun kind.  
 

o Ingekomen post  
Geen 
 

1. Mededelingen 
o Directie 

Er is gesproken over de verzelfstandiging. Er komen twee verschillende websites. 
Administratie wordt gesplitst. Er wordt nagedacht over het splitsen van de OR – MR 
jaarvergadering. 
 
Raam: studiedag woensdag staat in het teken van het voorbereiden van het nieuwe schooljaar 
en evalueren.  

 
o MR 

Er komen verkiezingen op het Raam. 
 
2. Werkverdelingsplan →  

Stukken van het Raam binnen. Team heeft het bekeken en vragen gesteld. Er wordt ingestemd 
met het werkverdelingsplan door de P-MR. Karin maakt het plan definitief.  
 
 
MD plan nog niet ingebracht. Dinsdag wordt dit in het team besproken. Moet nog besproken 
worden in het team.  
  

3. VO-adviezen: resultaten ivm voorgaande jaren 
Ontvangen van beide locaties. Wordt nog in één document verwerkt. 
 

4. Concept Formatieplan  
In werkverdelingsplan te vinden. Na het goedkeuren van het werkverdelingsplan van het MD 
wordt ook de formatie rondgemaakt. Het werkverdelingsplan komt vanuit het team.  
 

5. Concept Jaarplan 
Wordt nog aan gewerkt. 

 

Overige punten (zonder directie) 

6. Splitsing MR 
o Huishoudelijk regelement 



Leonie heeft een onderzoekje gedaan naar de reglementen. Zie opgesteld document dat is 
gemaild op 8 juni 2020. Zie actiepunten voor vervolgstappen en vragen die we graag 
beantwoord willen zien.  

 
7. Verkiezingen 

o Openstaande actiepunten 
▪ Aanmeldingen 

Drie aanmeldingen voor het Raam. Er worden verkiezingen gehouden. Dinsdag 23 juni 
wordt er een brief opgesteld voor de ouders van het Raam over de verkiezingen. 6 juli 
starten de verkiezingen. De brief wordt aan Karin gestuurd door Dolf. 
 
MD: er waren geen aanmeldingen. Martine is herkozen.  
 

 
8. Volgende vergadering = 7 juli 2020 om 20:00?  
 
Actiepunten: 

Actiepunt  Wie  Datum 

Brief betreft verkiezingen voor 
ouders opstellen. Doorsturen 
aan Karin 
 
6 juli briefjes meegeven voor 
verkiezingen 

Dolf  
 
 
 
Joyce  

22-06-2020 

Instemmingsbrief  deelraden 
 
Moeten de deelraden in het 
statuut opgenomen worden? 
Contact met Carolien over ons 
voornemen. 
 

Dolf 22-06-2020 

Vragen stellen aan Jasper 
over GMR: 
Deelraden Raam en MD. Hoe 
gaat het contact verlopen met 
de GMR vertegenwoordiger? 
Krijgt de MD een aparte GMR 
vertegenwoordiger? 
 
Krijgt de MR de agenda’s en de 
notulen van de GMR? Hoe 
gaan we hier structuur in 
aanbrengen en houden we 
elkaar op de hoogte? 
 
Hoe werken de verkiezingen 
van de GMR? Hoe wordt de 
MR hierin meegenomen? 
 

Myra 22-06-2020 

Mail adressen MR splitsen Bastienne en Joyce 22-06-2020 

MR reglement en huishoudelijk 
reglement opstellen 

Leonie 22-06-2020 

 

Tijdslijn verkiezingen 

Ma 22 Juni Mail met kandidaten en verkiezingsdata aan alle ouders 
Vr 3 juli  herinneringsmail naar ouders over het meegeven van het MR verkiezingsbriefje. 
Ma 6 Juli Briefje meegeven 
Ma 6 Juli Verkiezing start 
Di 14 Juli Verkiezing einde 



Wo 15 Juli Telling stemmen 
Do 16 Juli Uitslag bekend (anders loten tijdens BBQ) 
Vr 17 Juli Bekendmaking via email 


