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 Notulen 

Soort vergadering: MR vergadering. 
Datum: 2-6-2020 
 

Afwezig: Jenny 
Verslag gemaakt door: Myrthe 

 
Agendapunt Inhoudelijke bespreking Actiepunt 

voor 

1.Opening. 

 

 

2. volledige heropening 

scholen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. schoolkamp en 

musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Rondvraag en 

sluiting. 

Digitale meeting door Peter geopend om 20.15 (even oponthoud 

vanwege digitale problemen). 

 

Peter legt uit hoe de volledige opening eruit gaat zien. We 

volgen hierin de adviezen van de PO-Raad en het RIVM. Veel 

blijft hetzelfde. 

In grote lijnen: 

- Iedereen mag weer tegelijk naar school. 

- Alle leerkrachten zullen werk weer volledig hervatten. 

(gaat over de leerkrachten in risicogroepen)  

- Ouders en externen kunnen we nog steeds niet in school 

ontvangen. 

- De ouders van groep 1-3 mogen op het plein, vanaf 

groep 4 niet. 

- De 1.5 meter afstand wordt nog steeds zoveel als 

mogelijk nageleefd. Ook de hygiëneregels blijven 

gelden (desinfectie en handen wassen). 

- Leerkrachten worden geacht direct na school thuis 

verder te werken.  

- De schooltijden en pauzetijden blijven hetzelfde als nu.  

- Aparte ingangen blijven, hierin vinden kleine 

wijzigingen plaats.  

- De noodopvang stopt.  

Alle ouders zullen een brief/mail ontvangen over de volledige 

opening. Dit is voor ons op 16 juni.  

 

 

Er wordt een alternatief ‘kamp’ georganiseerd. Groep 8 zal 2 

dagen ‘op locatie’ zijn en daar worden activiteiten verzorgd en 

zullen ze eten. Na het eten gaan de kinderen naar huis, om thuis 

te slapen (dit is niet mogelijk op locatie). We willen de ouders 

een bijdrage van 20,00 gevraagd worden, er wordt naar een 

reactie gevraagd van de ouders in de MR. Zij vinden, met de 

uitleg waar het bedrag voor is, een duidelijk en redelijke vraag 

aan de ouders. Er zal een brief/mail meegaan met de kinderen 

van groep 8.  

Er wordt ook gewerkt aan een alternatief voor de musical, in de 

vorm van een film.  

 

Tanya en Inge nemen dit jaar, na jarenlange trouwe dienst, 

afscheid van onze MR. Om afscheid te kunnen nemen proberen 

we een samenkomst te realiseren op 25 juni. Dit is tevens de 
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laatste geplande vergadering van dit schooljaar.  

 

MR vergaderingen 2019-2020: 
 
12-9-2019 want 19-9-2019 is GMR. 

28-11-2019 (na de GMR van 5-11  en voor de GMR van 11-12 i.v.m. vakanties en feestdagen en 
anders zitten de MR vergaderingen in die maanden erg dicht op elkaar, we kunnen altijd een extra 
vergadering inplannen indien nodig voor de GMR zaken.) 
 
23-1-2020 want 30-1-2020 is GMR. 

19-3-2020 want 23-3-2020 is GMR. 
 
14-5-2020 want 25-5-2020 is GMR en 21-5-2020 is Hemelvaartsdag. 
 
25-6-2020 want 17-6-2020 is GMR (dit is dus ook na de GMR, dit i.v.m. extra vakantie 11-6-2020.) 
 

 


