
 
 

 Notulen MR-vergadering donderdag 19 november 2020 
2. Notulen vorige vergadering 
 

-Goedgekeurd 
Aanvullingen op notulen: 
-Yvonne heeft contact gehad met 
mevrouw Kosterman i.v.m. rook op het 
schoolplein.  
-Jan meldt dat er in elk lokaal een CO 2 
meter komt 
 

3. Mededelingen directie 
 

-Begroting 
-Vakantierooster, optie 2 gaat het 
worden (zie mail Jan).  
-Corona: Het gaat heel goed weinig 
zieken. Belrondje door leerkrachten 
goed initiatief. 
-Het kerstdiner wordt kerstontbijt (meldt 
Joyce), dit kan. Jan heeft contact gehad 
over eten op school met het RIVM.  
-Personeel: schooljaar 2021-2022 moet 
-1 formatieplaats ingeleverd worden 
i.v.m. daling leerlingaantal. Jan probeert 
dit te verspreiden over 2 jaar.  
-Brigitte vertrekt en Debby komt terug 
van zwangerschapsverlof.  
-Zwangerschapsverlof Samantha maart 
moet nog ingevuld worden.  

4. Terugkoppeling vanuit GMR: -Groep 2/3,  
-Duurzaamheid 
-Functiewaardering /functiehuis: 
gesprekken L10 en L11 zijn geweest. 
Voor een aantal mensen binnen de 
stichting onduidelijk. Gesprekken wel 
goed verlopen.  
-Teamleden geven aan dat dit proces 
en de inhoud op de Horn niet voor 
iedereen helder is wat betreft L10/L11. 
-Koersplan aangepast: volgende keer 
definitieve/complete versie 
-Thuisonderwijs: goed verlopen, 
aanpassen op niveau werd herkend als 
aandachtspunt. Voldoende apparatuur, 
voorzieningen. 
-Corona: ventilatie scholen: kleine 



aanpassingen. Wat is het plan voor 
kinderen die thuis moeten blijven? PO 
raad en Kennisnet heeft daar 
ideeën over. Wordt naar gekeken.  
-Scholing: Financien, HR....? Welke 
kwaliteiten zijn er nodig in GMR? Daar 
kun je dan op scholen. Kan ook in 
verschillende sub-groepjes.  
-Huiswerk: kijken wat CNV, AOB, PO, 
sites aanbieden en hier volgende keer 
op terugkomen.  

5. Jaarplan -We bespreken de behoefte aan 
voorbeelden van jaarplannen. 
Vastgesteld in mei/juni. Is wat 
onduidelijkheid over. 

6.Speerpunten MR -Vignet bewegen en voeding is binnen. -
-Vignet relaties en seksualiteit mee 
bezig. 
-Is de ideeënapp ook voor de MR?  
Pol inschakelen bij de schoolapp 
overleggen met Jan. 
-Rots en water wordt gekoppeld aan 
Kiva. Een aantal leerkrachten worden 
weer geschoold in Kiva.  

7.MR Academie Remco, Yvonne en Joyce hebben 
hieraan deelgenomen, de ervaring is 
positief. Kosten zijn 500,-. De optie 
wordt genoemd om aan te sluiten bij de 
GMR en/of deel te nemen aan de MR 
Academie online. We staan hier positief 
tegenover.  

8.Wvttk Site Horn MR is niet up-to-date.  
15 december de volgende vergadering. 
We kijken of dit dan ‘live’ kan. 
Gekke kerstfoto maken voor het team. 

 
Actiepunten Wie? 
Vragen L10 en L11, is de inhoud en 
procedure duidelijk? Vragen aan Jan. 

Remco zet het op de agenda van de 
volgende vergadering.  
Yvonne en Joyce overleggen met Jan.  

Jaarplannen MR verzamelen Iedereen vraagt in zijn netwerk naar 
voorbeelden.  

Budget navragen scholing MR Joyce vraagt Jan 
App MR up-to-date Joyce vraagt Jan 
Jaarplan dit jaar Yvonne stuurt ‘m opnieuw toe 
Pol naar ouders Remco, Jorike, Bas overleggen apart 

hierover 
Gekke kerstfoto als kerstkaart naar het 
team 

Allen 15 december in gekke kerstoutfit 



 


