
 

   
 MR vergadering 

 

 
Aanwezig/afwezig:    Functie Aanwezig Afwezig 

SB Suze Borst OG   X  
WH Wilfried Honshorst OG  Voorzitter  X   
ML Marleen Lindeman OG  Secretaris  x 
MM Marianne Meester PG  Vicevoorzitter X  

AS Aletta van der Steege PG   X  

AZ Anja van der Zwan PG   X  
HE Hans van Elburg -  Directeur X  
MJ Micha Jansen -  Adjunct X  

 
Datum: 25 juni 2020 
Tijd: 19:30 uur 

  
 
1. Vooroverleg 

Tot ca. 20:00 vooroverleg zonder MT. 
 
We hebben de nieuwe data van de vergaderingen voor volgend jaar vastgelegd 
Etentje:  donderdag 17 september 
Donderdag 1 oktober 
Donderdag 26 november 
Donderdag 7 januari 
Donderdag 4 maart 
Donderdag 22 april 
Donderdag 17 juni 
 
Marianne kijkt naar de bespreekpunten per vergadering. Ze maakt een opzetje en mailt die naar de 
anderen. En ze kiest voor iedere vergadering een notulist (zie kader onder de notulen) 
 

2. Opening 
Wilfried opent de vergadering om ca 20:05. 
 

 

3.   Risico-inventarisatie resultaten (bijlage)  
Het bestuur moet hier ook nog naar kijken, maar we bespreken toch alvast een aantal punten. 

 

4. Rookvrije school + gezonde school 
Het bord voor de rookvrije school moet nog worden aangevraagd. We hebben contact daarover met 
de gemeente. Hoort ook bij de gezonde school. 
We hebben een nieuw vignet gekregen voor de gezonde school voor de komende drie jaar. Komt weer 
een keer in de nieuwsbrief. 

 
5. Verwachtingen schooljaar 2020-21 (leerlingenaantal/IKC) 

We praten over het leerlingenaantal van volgend schooljaar. Daarnaast hebben we het ook over de 
ontwikkelingen binnen de IKC. 
 

6. Effecten corona op prestaties/leerlingen/leerkrachten/bestuur 
We bespreken de effecten van de coronacrisis op ons onderwijs en de de prestaties van de leerlingen. 
We hebben het over de periode van de coronacrisis en hoe de school alles geregeld en opgevangen heeft. 
 
 



7. Actiepunten uit vorige notulen 
We bespreken de actiepunten die uit de vorige notulen kwamen.  
 

8. WVTTK + rondvraag 
Geen punten. Vergadering wordt gesloten om 21.10 uur. 
 
 
 
 

 
MR vergaderingen: 
 

Datum Onderwerpen Notulist 

01-10-2020  SB 
26-11-2020  MM 
07-01-2021  AS 
04-03-2021 
22-04-2021 
17-06-2021 

 ML 
AP 
SB 

 
  
  
  
  

 


