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Notulen MR, dinsdag 24 september 2019 

  

1. 0pening en vast stellen agenda 

Cees brengt een agendapunt in. Maaike (GMR), stelt haar positie vacant of wil een 

aantal keren vervangen worden in het komend schooljaar. Marike zoekt uit hoe lang 

Maaike nog GMR-lid zou kunnen zijn en of zij opgevolgd dient te worden door een 

personeelslid of een ouder. Daarnaast is er morgenavond een bijeenkomst van de 

GMR High Team, waar ouderleden voor uitgenodigd worden.   

Marike brengt het onderwerp ‘hygiëne en douchen’ in. 

2. Mededelingen 

Thijs deelt mee dat het schoolplan is getekend 

3. Notulen en actielijst vorige vergadering;  

Geen tekstuele wijzigingen. Marjolein checkt of de notulen op de website komen. 

4. Vergaderrooster en jaaragenda MR (bijlage) 

Thijs licht de jaaragenda toe. Alle MR-taken komen aan bod. Marijke vraagt of de 

begroting aan bod kan komen, deze zal in november/december geagendeerd worden. 

De data worden vastgesteld, de tweede vergadering wordt woensdag 13 november. 

5. Speerpunten MR 

Marike geeft aan dat team elk jaar een focus aanbrengt; de vraag of de MR ook een 

focus wil hebben dit jaar. Besloten wordt om aan te sluiten bij het speerpunt van het 

team van dit jaar, pedagogische aanpak. Er wordt volgende vergadering besproken 

wat er in de studiedag behandeld is en er wordt een casus ingebracht. 

6. Rol/taakverdeling binnen de MR 

De taken van de MR leden blijven zoals nu vastgesteld; volgend jaar wordt dit 

opnieuw geëvalueerd. 

7. Jaarverslag MR voorgaande schooljaar 

Wanneer wij de notulen openbaar verkrijgbaar zijn dan is een jaarverslag niet nodig. 

Er wordt besloten dit jaar geen jaarverslag uit te brengen. 

8. Mijn school - AVG bestendigcommunicatiemiddel  

Bijna alle ouders zijn inmiddels aangemeld op het mijn school portaal. Leerkrachten 

gebruiken het portaal nu naast de reguliere mail. Komend jaar wordt het portaal 

geëvalueerd (maart/april). 

9. Algemene zaken Brederoschool 

i. Huisvesting: Marike licht het onderwerp toe.  

ii. 2imprezz/energy challenges: Marike licht de stand van zaken toe. 

iii. Hygiëne: De toiletten worden nu tweemaal daags schoongemaakt. Daarnaast 

zijn er veel verbeteringen aangebracht zoals zeepdispensers, handdoekjes en 

geurvreters.  

iv. Douchen: 55% van de ouders vindt het nog maar belangrijk dat er gedoucht 

wordt na het gymmen. Het team stelt daarom voor om de douchen wel aan te 

moedigen maar niet verplicht te stellen. 

10. Communicatie / mailbox MR 

Er is geen nieuwe communicatie in de mailbox MR. Eind 2019/begin 2020 schrijft de 

MR een stukje in de PuntUit.  

11. Rondvraag en sluiting 

Marike licht toe dat ze per 1 november weer volledig op de Bredero is.  

  


