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Notulen MR vergadering (samen met sac) op dinsdag 10 maart 2020  
Aanvang: 19.00 uur tot 21.00 uur 
Plaats: kamer Mariëtte 

 
NOTULEN: 
 
 

1. Opening door voorzitter 
Hilde opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 

2. Notulist voor deze vergadering 
Gea is deze vergadering notulist. 
 

3. Notulen vergadering 21 januari 
De notulen van de vorige vergadering op 21 januari worden doorgenomen. De 
(tekstuele) aanpassingen worden gedaan door Erna, waarna de notulen worden 
goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Ingekomen en uitgegane post 
Twee edities van het magazine Info.MR zijn ontvangen en worden doorgegeven aan 
de sac- en MR-leden. 
 

5. Mededelingen:  
Van de GMR:  
Betsy geeft een update over de werving- en selectieprocedure voor de nieuwe 
bestuurder. De eerste gespreksronde heeft plaatsgevonden. A.s. donderdagavond 12 
maart 2020 heeft de GMR een gesprek met een kandidaat.  
  

6. Vragen van/aan de directie (terug- en vooruitblikken) 
Vragen aan de directie: 
-IB: De MR uit haar zorg over de wachttijden die er momenteel zijn bij de IB’ers. 
Verschillende ouders hebben aangegeven dat het uitvoeren van diverse testen lang 
op zich laten wachten. Er lijkt enkel tijd te zijn voor urgente gevallen.  
Mariëtte geeft aan dat de beschikbare IB-capaciteit door ziekte niet optimaal is 
geweest. Binnen Catent is er geen vervanging beschikbaar. Mariëtte gaat 
onderzoeken of er een mogelijkheid is om externe, interim IB’ers in te huren. 
-Opa- en omadag: De communicatie rondom de opa- en omadag op donderdag 12 
maart is niet optimaal. De communicatie rondom tijdstippen schiep verwarring, mede 
doordat informatie via verschillende kanalen (Schoolapp, mail, Whatsapp) werd 
verspreid.  
Vragen van de directie: 
Geen 
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7. Vakantierooster 2020-2021 
Het vakantierooster 2020-2021 is in concept door de MR ontvangen. Mariëtte geeft 
een toelichting op de totstandkoming van dit concept.  
De basis is dat een kind 7520 lesuren in zijn/haar schoolloopbaan gehad moet 
hebben. Verder wil je dat er zo min mogelijk onderbroken schoolweken ontstaan en 
houd je rekening met de andere basisscholen in het dorp en het voortgezet onderwijs 
in omliggende dorpen.  
Het voorstel wordt door de MR ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Jaarlijks is er vanuit Catent een scholingsdag voor leerkrachten. Deze dag vindt dit 
jaar plaats op de vrijdag voorafgaand aan de herfstvakantie. Gezien deze 
scholingsdag komt de studiedag die regulier gepland staat op de maandag 
aansluitend aan de herfstvakantie te vervallen. 

 
8. Verkiezingen 

In verband met het einde van de zittingstermijn zijn Erna en Betsy in 2020 aftredend.  
Erna stelt zich wel herkiesbaar, Betsy niet.  
Gea, nu actief binnen de sac, geeft aan zich verkiesbaar te willen stellen voor de MR. 
Via de nieuwsbrief zal een vacature worden gesteld. Anja levert hiervoor de 
vacaturetekst aan. Mochten er meerdere kandidaten zijn dan worden er, conform 
huishoudelijk regelement, verkiezingen uitgeschreven.  
Indien Gea wordt verkozen dient er voor de sac geworven te worden, aangezien de 
sac uit drie personen dient te bestaan. 
De eerstvolgende MR-vergadering komt dit punt opnieuw op de agenda. 

 
9. Sluiting 

Hilde dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.  
 
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 28 april. Notulist tijdens deze 
vergadering is Twan. 
 

 


