
 
 

Agenda  MR, dinsdag 29 september 2020 (19:30 uur)   

Leerkrachten:  Marjolein, Mona, Barbara  

Ouders:  Thijs (voorzitter), Cees, Marijke (notulist)  

Directie: Marike Venema  

 

 

 

Notulen MR, dinsdag 29 september 2020 

  

1. 0pening en vaststellen agenda 

Thijs opent de vergadering.  

2. Mededelingen  

Er zijn geen mededelingen.  

3. Notulen en actielijst vorige vergadering;  

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld, wel nog een aanvulling bij punt 5.  

4. Jaaragenda; ter aanvulling en vaststelling 

Marike vult aan dat de coronacrisis en de ontwikkelingen rond de Aldi terugkerend op 

de agenda moeten komen te staan. Met aanvullingen wordt de agenda vastgesteld. 

5. MR Reglement; ter vaststelling 

Het MR Reglement wordt besproken. Onder andere de zittingstermijn wordt 

besproken en wordt voor de oudergeleding vastgesteld op 4 jaar. De 

personeelsgeleding wordt jaarlijks in het personeelsteam vastgesteld. Met 

aanpassingen wordt het MR Reglement vastgesteld.  

6. Huishoudelijk reglement; ter vaststelling 

Na aanvullingen en aanpassingen wordt het huishoudelijk reglement vastgesteld.  

7. Corona – stand van zaken en toekomst 

Marike geeft een update van de situatie. Ouders en kinderen houden zich goed aan 

de regels. De MR bespreekt de huidige werkwijze. Ook wordt gesproken over de 

ventilatie, het melden van besmettingen aan ouders, werkwijze rondom uitval van de 

leerlingen.  

8. Huisvesting Brederoschool – Tamarisk 

De ontwikkeling van de Tamarisk als nieuwe locatie van de Brederoschool wordt 

besproken, alsmede de planning.  

9. Ontwikkeling herinrichting Aldi/Vestdijklaan 

Marike geeft een update van de ontwikkelingen rond de herinrichting van het Aldi 

terrein en de verkeersveiligheid van de Vestdijklaan.  

10. Subsidie achterstanden 

Marike informeert de MR over de aanvraag voor subsidie voor opgelopen 

onderwijsachterstand door de coronacrisis.  

11. Mail MR / Notulen openbaar 

Er zijn geen mail s binnengekomen. 

12. Rondvraag en sluiting.  

Marijke feliciteert namens de MR Marike met haar 40-jarig leraarschap. Marjolein 

informeert naar de vergaderdata. Cees heeft nog een vraag van een ouder gekregen 

over strafmaatregelen bij gymnastiek. Dit wordt de volgende vergadering besproken. 

De vergadering wordt gesloten.  

 

 

 

 


