
• Notulen 25 Mei 2020 
0. Notulist 

Leonie 
1. Stand van zaken (hoe was de week 

o Directie (MD/Raam) 
o Docenten (MD/Raam) 
o Ouders (MD/Raam) 

Geen bijzonderheden.  
2. 8 Juni actieplan 

o Benodigde veranderingen (MD/Raam) 
o Voldoende docenten/begeleiding 

▪ Ouder hulp? 
o Communicatie (plan) naar ouders 
o Andere punten 

Alle richtlijnen zijn hetzelfde behalve dat alle leerlingen weer 5 dagen in de week naar school komen. 
Ouders mogen niet de school in. Leerkrachten kunnen getest worden. Overheid heeft geen extra 
instructie gegeven over hoe en wat vanaf 8 juni. School heeft niet veel keuze betreft het evt. niet 
volledig open gaan. Worden er problemen verwachten met leerkrachten. Karin denkt het op te 
kunnen lossen. Twee docenten op het raam. Het kan ook zijn dat er nieuwe leerkrachten 
aangeven die niet willen komen werken.  

 
 
Annemarie geeft aan dat ze het moeilijk vindt om met een volle klas afstand te houden. Anderhalve 

meter afstand houden moet geprobeerd aangehouden te worden, maar er wordt rekening mee 
gehouden dat dit niet mogelijk is. Ventileren is belangrijk. Annemarie zou het fijn vinden als Librijn 
aangeeft dat er afgeweken mag worden van de 1,5 m.  

 
Communicatie naar ouders over de te nemen stappen vanaf 8 juni. Via de nieuwsbrief. Er wordt 

geschoven met de marge- en administratiedagen. 
 
De MR erkent dat er veel gevraagd wordt van de school.  
 
3. Splitsing MR 

o Statuten? 
▪ Huishoudelijk regelement: aanpassen en eerste vergadering bespreken.  

Leonie kijkt naar het huishoudelijk reglement.  
▪ Verkiezingsprotocol  

Er zijn kleine veranderingen aangebracht. 1 leerling 1 stem. “Ophangen in de school” is uit 
het protocol gehaald. De uitslag wordt alleen in de school opgehangen.  

o Leden aantal/achtervang :  
Minimaal 4. Geen Maximum. Achtervang mag alleen als dit is opgenomen in het reglement. 

 
4. Verkiezingen 

o Tijdslijn 
Stukje voor de nieuwsbrief met een vooraankondiging en een aparte brief voor ouders betreft 
de verkiezingen worden gemaakt door Martine.  

o Openstaande actiepunten 
5. Volgende vergadering 

Directie stuurt documenten die de MR doorneemt. 8 of 15 juni wordt er weer opnieuw vergadert.  
 
 

Tijdslijn verkiezingen 

Sowieso doen: 
1 juni Brief aan ouders met oproep zich verkiesbaar te stellen (Martine) 
 (dan hebben ze 2 weken tijd om hun motivatie te schrijven) 
Ma 15 juni Deadline voor aanmelding kandidaten 
 
Indien evenveel ouders als vacante plekken: 
Vanaf 15 juni Bekendmaking oudergeleding schooljaar 2020-2021 



 (in nieuwsbrief of met aparte mail aan de ouders) 
Indien verkiezingen: 
Di 16 juni Mail naar kandidaten voor een introductie stukje richting de ouders (anders motivatie 

gebruiken) 
Ma 22 Juni Mail met kandidaten en verkiezingsdata aan alle ouders 

(hier zit nog wel enige rek, er hoeft niet per se 2 weken te zitten tussen bekendmaking 
van de kandidaten en start verkiezing lijkt me) 

Ma 6 Juli Briefje meegeven 
 (1 per leerling) 
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 
 
 

Acties verkiezingen 

Brief aan de ouders 
 
 
Stembriefjes maken 
Inleveren stembriefjes 
 


