
 
 

Agenda  MR, dinsdag 22 juni 2021 (19.30 uur)   

Leerkrachten:  Marjolein, Mona, Barbara  

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

Directie: Marike Venema  

 

Notulen MR, dinsdag 22 juni 2021 

 

19.30 – 19.45 uur: voorbespreking MR zonder directie  

19.45 – 20.45 uur: MR vergadering met directie 

  

1. 0pening en vast stellen agenda 

Thijs opent de vergadering en voegt het agendapunt ‘groep 8 incident’ toe.  

2. Mededelingen  

Marike meldt dat er wat wisselingen zijn in de formatie. Amber, Alie en Hanna 

nemen eind dit schooljaar afscheid, Marjolein verzorgt namens de MR bloemen.  

3. Notulen vorige vergadering; (bijlage) 

Met twee kleine wijzigingen tekstueel worden de notulen vastgesteld.  

4. Verkiezing 2x oudergeleding (Marjolein) 

Marjolein en Barbara bereiden de verkiezing voor. Thijs en Cees wordt gevraagd 

of ze nog wel willen aanblijven tot na de verhuizing naar de nieuwe locatie van de 

groepen 5 en 6. De verkiezingen zullen na de zomervakantie worden gedaan.  

 

Instemming 

 

Adviserend 

5. NPO gelden (Marike licht toe in vergadering) 

Marike licht toe dat de Brederoschool extra gelden kunnen ontvangen vanwege 

eventuele opgelopen achterstanden i.v.m. de corona epidemie. Tijdens de 

vergadering licht Marike toe waaraan de gelden besteed zouden kunnen worden. 

De MR staat positief tegenover de gekozen actiepunten.  

 

Informerend 

6. Uitslag locatienaam verkiezing 

Marike deelt de nieuwe locatienaam mee.  

7. Huisvesting Brederoschool – locatie Griffel 

Marike licht toe dat de verhuizing tussen de herfst- en kerstvakantie plaats zal 

vinden en wat de bestemming van de noodlokalen zal zijn.  

8. Bezwaar ontwikkeling Aldi 

Het bezwaar loopt nog, Marike licht dit toe. De bezwaren zijn gericht op de 

parkeergelegenheden en de veilige bereikbaarheid van de hoofdlocatie.  

9. Werkzaamheden Vestdijklaan 

Marijke geeft aan dat de nieuwe situatie van de Vestdijklaan niet tot grote 

problemen leiden, ook Marike is tevreden met de nieuwe situatie.  

10. Maatregelen corona nieuwe schooljaar 

De laatste twee weken van het schooljaar worden de regels nog wat versoepeld. 

11. Nieuwe vergaderdata 2021/22 (onderaan) 

De vergaderdata worden vastgesteld en ter publicatie aangeboden op de website.  

12. Mail MR /Notulen openbaar / Communicatie 

Er is geen binnengekomen post. 

13. Rondvraag en sluiting 

Marike licht toe wat er zich heeft voorgevallen in groep 8 onlangs, de MR is van 

mening dat de directie dit goed heeft opgepakt.  

De vergadering wordt gesloten. 



 
 


