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Notulen MR vergadering (samen met SAC) dinsdag 16 maart 2021  

 

Aanvang: 19.00 uur tot 21.00 uur 

Plaats: TEAMS [Online meeting] 

 

Aanwezig: Mariëtte, Hilde, Sandra, Erna, Gerjanne, Kim, Gea, Twan 

Afwezig m.k.g.: Anja (MR)  

 

 
1. Welkom & opening door voorzitter Hilde   

Hilde opent de online vergadering en heet iedereen welkom. 

 

Volgende afspraken zijn gemaakt omtrent ‘vervangende’ voorzitter & secretaris bij 

afwezigheid: 

 Erna of Sandra nemen de taken van Hilde over (voorzitter)  

 Gea neemt de taken van Anja over (secretaris) 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 Geen extra punten te bespreken. 

 

3. Notulist voor deze vergadering 

 Twan maakt de notulen 

 

4. Notulen vergadering dinsdag 15 september 2020 

 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld  

 

5. Ingekomen & uitgegane post 

 Er zijn geen ingekomen of uitgaande stukken  

 

6. Mededelingen van & vragen aan de directie 

Vakantierooster 

 Mariette presenteert het vakantierooster 2021-2022. Rooster is akkoord als 

concept voor de MR. Besproken dat er afstemming volgt met het VO onderwijs. 

De wens is om zoveel mogelijk aansluiting te vinden tussen de vakantieroosters.  

 Concept rooster wordt tevens gedeeld met personeel en vaststelling vindt 

plaats tijdens de volgende MR vergadering; 18 mei 2021 
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Nieuwbouw 

 Mariette geeft aan dat er een uitbouw komt van 2x lokalen om de groei van de 

kinderopvang te faciliteren.  

 Door middel van een ouderenquête wordt er gekeken of er behoefte is om de 

kinderopvang uit te breiden voor jonge kinderen in leeftijdscategorie tussen 0 - 

2,5 jaar. De MR geeft een positief advies over dit initiatief en herkent de vraag 

naar dit type opvang. 
 

School sluiting “Natuurrijk” Vilsteren 

Mariette deelt mee dat de School ‘Natuurrijk’ Vilsteren zal sluiten. Dit gaat per 1 

augustus 2021 al gebeuren omdat het  leerlingenaantal nu al hard terugloopt. 

Ouders gaan nu al op zoek naar een andere school. De kinderopvang was al 

gesloten. 

 
 

Code Rood 

 Door de extreme weersomstandigheden is twee maal besloten om de school 

te sluiten ivm de afstand die sommige ouders en personeel moeten afleggen. 

Veiligheid staat voorop. 

 MR adviseert om zo tijdig mogelijk hierover ouders te informeren om opvang 

van kinderen te organiseren.  

 

7. Mededelingen & nieuws van de GMR 

MZ-statuut & GMR-reglement 

 Gea zal de namens Sprankel de statuten en regelementen up-to-date maken 

[verwijzing naar H. H. School]. 

 Sandra kijkt naar mogelijkheid om via Sprankelwebsite een locatie te maken 

waar de statuten, regelementen, lay-out agenda, notulen en overige 

documentatie kan worden opgeslagen.  

  

8. Werkplan 2021  

 Tijdens vergadering 18 mei 2021 wordt het vakantierooster vastgesteld 

 Uitkomst van ouderenquête wordt gedeeld via mail en indien nodig besproken 

in een extra online meeting. 

             

9. Rooster van aftreden   

 Wisseling van MR-SAC leden vindt plaats aan het einde van het schooljaar [niet 

in oktober] 

 Gerjanne stopt na einde van het schooljaar als MR lid, haar functie komt 

vacant.  

 

10. Sluiting door de voorzitter 

 Hilde sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng en 

aanwezigheid. 
 

De eerstvolgende MR vergadering vindt plaats op dinsdag 18 mei 2021 
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