
MR vergadering 6 oktober 2020  
 

Aanwezigen 

Personeelsgeleding: 

 Minggus Hentzepeter, leerkracht groep 8a (voorzitter) 

 Corry Mes, leerkracht groep 5a 

 Emma van Balen, leerkracht 3/4 

Oudergeleding: 

 Renate Avans, moeder Kenzo (groep 5) 

 Zeshan Akram, vader Aizah (groep 6/7)  

Directie: 

 - 

Afwezigen 

 Emmanuel Djakumah, vader Jeremiah & Jonathan (groep 8 & 3) 

 

Ingekomen post & vergaderstukken  

 Jaarwerkplan 

Goedkeuring verslaglegging en genomen besluiten 

 De notulen van de vorige MR vergadering op 1 september 2020 wordt goed gekeurd. 

Besluitvorming 

 Jaarwerkplan: 

- We hebben allen het jaarwerkplan doorgelezen en voorzien van feedback. 

Deze punten zijn besproken tijdens de vergadering: 

 Zeshan herkende veel als ouder ook in de planning. Vond dat echt 

strak in elkaar zat. Klein puntje over de planning qua techniek. Verder 

is iedereen akkoord 

- Minggus zal deze feedback terugsturen naar de directie.  

Mededelingen 

 Aanmelding MR-cursus Emma en Minggus.  

 Fiep App: de mogelijkheden toelichten.  

- Notulen via website online zetten. Dit wordt door andere scholen ook 

gedaan.  

- Het gebruik van de app wordt ook door de ouder geleding als een 

toevoeging gezien.  

 Korte update feestdagen door een toelichting van Renate: 
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‘Ik heb de drie grote godsdienst stromingen onderzocht: Christendom, Islam, Hindoe en daar 

dan de 3 grote feesten in uitgelicht: Suikerfeest (12 mei), Phagwa (28 maart) Kerst (25 

december) en Pasen.’ In het kort zijn de volgende punten/reactie hier uit gekomen: 
 Alle feesten worden wel al benoemd in de klas en een stukje geschiedenis erachter. 

  Visueel kan je al deze feesten leuk kunnen aankleden. Vakleerkrachten bij betrekken ter 

aankleding van de feesten: muziek, drama en bevo bijvoorbeeld.  

 We zijn een openbare school en een diverse samenleving waarin veel verschillen culturen 

en godsdiensten samen komen dus het is belangrijk dat er een breed aanbod gedaan 

wordt.  

 De docenten van de Goddienstlessen benaderen om input.  

 De punten zullen besproken worden in de feestcommissie. Corry zal een terugkoppeling 

geven van deze MR vergadering aan de feestcommissie en hier volgende MR vergadering 

op terug komen.  

 Sinterklaas: hoe gaat dit ingevuld worden? Het feest zal wel gevierd gaan worden maar in 

welke vorm precies zal nog nader bepaald worden. 

 Er wordt een korte update van het RIVM protocol gegeven + het versneld testen van 

groepsleerkrachten. 

 Personele bezetting: toelichting Minggus 

- Meester Edwin blijft tot 1 november. Hij gaat 3 i.p.v. 4 dagen werken. 

- Juf Carolien is aan het re-integreren; zij start 1 dag in de week. 

- IB Wilma stopt op de Brink; Maaike (Orthopedagoog, verantwoordelijk voor 

de groei- en familieklas) en Marjolein (IB Nellestein) nemen allebei een dag 

de verantwoordelijkheid voor groep 1 t/m 3.  

- Lonneke komt vanaf 10 november terug. Zij gaat 2 dagen per week werken.  

 Besteding ouderbijdrage schooljaar 2020 – 2021:  

- Sinterklaas: het voorstel is om cadeautje onder- en middenbouw en 

pepernoten te betalen van de ouderbijdrage. De MR is het hier helemaal 

mee eens.  

- Kerstdiner: wat gaan we doen met het eten (ouders mogen niet koken 

i.v.m. Covid-19)? Er wordt gesproken over de volgende punten: 

 Het mooi aankleden is gewenst en misschien cateren? De mr staat hier 

iig open voor. Handig om dit vroeg te onderzoeken zodat de prijzen 

nog niet super hoog zijn.  

 Verdere uitgaven die dit jaar gedaan moeten worden? Het lijkt de MR 

leuk om het kerstfeest wel echt leuk en goed aan te kleden omdat er 

verder weinig gebeurd. Misschien eens nadenken over andere 

mogelijkheden: met de hele klas naar de film? Wellicht dat de 

feestcommissie hier wat ‘out of the box’ kan denken over 

verschillende leuke mogelijkheden. De MR is bereid hier geld aan te 

besteden vanuit de oudergelden.  
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Discussie – zorgen delen – klankborden 

 Zeshan vroeg zich af of de Ruimte voor Regie regeling nog steeds een pilot is? Er 

wordt door Minggus en Emma toegelicht dat het een regeling is voor de komende 4 

jaar en dat wij 1 van de 2 scholen uit Zuidoost is die mee doet.   

 

Actiepunten 

1. Corry: Vergadering met de feestcommissie + een terugkoppeling hiervan tijdens de 

volgende MR vergadering   

 

Planning + andere belangrijke data in 2020-2021 

Alle MR data voor het jaar vastleggen tijdens de MR vergadering van november.  

 

 

 

 


