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onderwerp Toelichting 

ter info, 
oordeelsvorming
of 
besluitvorming; 
advies of 
instemming 

16.30 
uur 
tm 

17.30 
uur 

EXTERN 
GEDEELTE 

Overleg i.a.v. de directie  
Aanwezigen : Jill (notulist) - Maaike – Matthijs - 
Aruna (voorzitter) – Mahassine  
Afwezig : Shazia 
Aangemelde ouders :  
 

 

 Notuleerrooster Jill – Maaike - Mahassine - Shazia – Matthijs   

1 min Welkom Voorzitter opent de vergadering ter info 
 

1. 
1 min 

Inventariseren 
rondvraag 

Wie heeft er een vraag voor de rondvraag? 
Niemand 

ter info 
 

2 
1 min 

Vaststellen agenda 
en 
ingekomen stukken 

Mogelijke aanvullingen op de agenda.  
Geen 
 

ter info 
 

3. 
1 min 

Notulen De notulen van 24-09-2020 zijn goedgekeurd. 
Bedankt Matthijs 

ter info 
 

4. 
10 
min 

 

GMR Nieuwste ontwikkelingen bij GMR. 
Notulen zijn doorgestuurd en duidelijk. 

ter advies  

5. 
10 
min 

Adviesrecht 

m.b.t. 

schoolbegroting 

Nog niet helemaal af. Leerlingaantal staat op 298 
op 1 oktober. 
Zoals het er nu uitziet moet het toereikend zijn. 
2020 wordt positief afgesloten. Wat gaan we met 
het geld doen, we mogen het eenmalig 
meenemen. Boco en en IB denken mee. Geen 
enkele schoolbegroting is klaar. Wordt in de 
volgende vergadering gepresenteerd. 
De begroting in vervolg beter in december op de 
planning zetten. 

ter info 

6. 
10 
min 

Schoolgids Voor de onderbouw zijn er een aantal 
aanpassingen gedaan. Matthijs kijkt er nog even 
naar. Dan kan hij maandag op scholen op de kaart 
gezet worden. OMR akkoord. 

ter info 

7. 
10 
min 

Schoolplan Paar kleine wijzigingen. Jaarplan is afgeleide van 
het schoolplan. Komt in januari op de agenda 

ter info 

8. Covid 19  

 

Oudercontact is minder, is jammer voor beide 
partijen. 

ter info  



 
 
 

10 
min 

Zijn er regels voor het uitdelen? Ja, het moet een 
voorverpakte traktatie zijn. 
Er komt geen intocht bij het sinterklaasfeest. De 
ouders in de groepen 5,6,7 en 8 hoeven niet meer 
zelf een kadootje te kopen. Dit wordt door de 
school gedaan. Er wordt van de ouders gevraagd 
om te helpen bij het maken van een fatsoenlijke 
surprise. 
Kerst, advies van de GGD. Niet op dezelfde manier 
als altijd. Niet zelf eten maken. Hoe gaan we dit 
doen? cateraar, of eigen eten mee?  We gaan hier 
nog over nadenken.  
Ouderraad is tot nu toe nog niet nodig. 

9. 
2 min 

Rondvraag Waarom overstappen naar het nieuwe email adres 
Is dit verplicht? Ja, het moet van het bestuur. Dit 
is het bekende adres. Boudewijn heeft de gehele 
MR toegevoegd. Moet er eventueel een ander 
account voor ouders gemaakt worden? Overleg 
naar volgende vergadering.  
Aruna: Mits mogelijk stukken week van tevoren 
aanleveren. 

ter info  


