
MR gezamenlijk - overleg via Teams 

Notulen 24-06-2020 

Aanwezig: Ton Barten, Marloes van Meer, Annemiek Buijs, Henrieke Rijken, Marinka Boussabat, 

Ellen den Arend, Simone van Broekhoven, Nanda Barendsen, Danielle Theunissen, Jolanda v 

Nielen, Randi Verdonk, Ed ten Dam, Manja Lubberhuizen, Vanessa Smeding.  

 

1. Welkom Welkom allen.  
Na de zomervakantie zullen we starten met de gezamenlijke MR. 
De MR van cluster Etten-Leur zal bestaan uit: 4 ouders (2 ouders 
van de Vincent, waarvan 1 regulier en 1 Athena ouder, 1 ouder 
van de Klankhof en 1 ouder vanuit het Kofschip) en 4 
personeelsleden. 
Annemieke blijft voorzitter van KH/KFS tot kerst. Ed ten Dam gaat 
zowel in de MR als GMR deelnemen komend schooljaar. 
Het is wenselijk om zowel ouders vanuit de onderbouw en 
bovenbouw in de MR te hebben voor een goede afspiegeling. Dit 
is echter in de praktijk niet altijd haalbaar.  
 

2. Kort voorstelrondje We stellen elkaar voor.  
 

3. Vaststellen 
vergaderdata 

De vergaderdata zijn definitief en reeds doorgestuurd door 
Marloes. In het activiteitenplan moeten de nieuwe data 
opgenomen worden. Data MR 2020-2021:  
 

Ma 31-8 

Ma 5-10  

Ma 23-11  

 

Ma 1-2  

Ma 15-3  

 

Ma 10-5  

Ma 21-6 

 
De MR start om 20.00uur, de GMR start om 19.30 uur.  
 

4. Organisatie, 
Onderwerpen, 
Prioriteiten en 
Speerpunten 

• Het basisreglement wordt aangepast door Ton en naar 

ons en Arnoud doorgestuurd (Ton).  

• Het is fijn als er bij de doorgestuurde stukken een 

begeleidend schrijven zit, zodat duidelijk is wat verwacht 

wordt van de MR.  

• Er zijn 2 sessies geweest voor alle MR en GMR-leden 

onder begeleiding van het CNV. Komend schooljaar staat 

er een nieuwe bijeenkomst voor alle (G)MR-leden op de 

agenda onder begeleiding van het CNV. De datum hiervan 

is 7 oktober 2020.  



• Het is goed om kritisch te kijken naar de hoeveelheid 

stukken en agendapunten per vergadering 

 

Activiteitenplan MR: 

• Marinka, Jolanda, Danielle en Simone maken het nieuwe 

activiteitenplan met daarin de speerpunten. Simone 

maakt de eerste opzet.  

• Marloes vraagt na of er een overzicht beschikbaar is 

waarop precies staat waarin de MR advies- en 

instemmingsrecht heeft 

 

5. Afscheid (G)MR-
leden 

We nemen aan het einde van dit schooljaar afscheid van een 
aantal (G)MR-leden.  
 

6. Schooltijden • Kofschip: zij gaan terug naar het oude schoolrooster, er is 
gekeken naar de gehele brede school 

• Klankhof: het oude rooster wordt ingezet na de 

zomervakantie. Duidelijke communicatie.  

• Vincent: er is een peiling uitgezet onder ouders. Er 
worden veel vragen aan Manja gesteld over de kosten 
van TSO, BSO. We wachten het proces af en kijken dan 
hoe verder. De sluitingsdatum van de enquête is 27 juni.  

Belangrijk te weten is dat dit een proces is. We zijn afhankelijk 
van de partners in de kinderopvang en de bereidheid van ouders. 
Er is vooral naar een continurooster gekeken vanuit 
gezondheidsoverwegingen en coronamaatregelen.  
 

Rondvraag • Het is handig om na te denken hoe we de documenten 
van MR/GMR kunnen bundelen zodat alle leden deze 
documenten kunnen inzien. Bijvoorbeeld via een 
Sharepoint omgeving. Alle notulen zijn terug te vinden op 
de websites van de scholen.  

• In de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021 
stellen de nieuwe (G)MR-leden zich voor. Er komt een 
gezamenlijke opzet voor de 3 scholen. Het is ook 
belangrijk dat de teams op de hoogte zijn van de (G)MR-
leden.  

• De rolverdeling wordt opgenomen in het activiteitenplan 

(voorzitter, notulist) 

• Het is een optie om mensen te koppelen aan de 
speerpunten in het activiteitenplan 

• We bekijken na de vakantie of we fysiek bij elkaar kunnen 
komen voor een vergadering 

• Manja en Astrid bekijken morgen alle ontvangen 
enquêtes van de Vincent. Manja mailt ons een overzicht. 
Maandagavond 21.00uur staat er een overleg met de MR 
van de Vincent gepland wat betreft de enquête.  

Eindtijd 21.15uur 

 


