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1.Opening      
Patrick opent de vergadering. 
 
2. werkplan MR 
Miriam en Kim hebben een planning gemaakt. Deze planning bevat vaste 
onderwerpen die ieder jaar terugkomen. Daarnaast zullen er ieder jaar actuele 
onderwerpen aan worden toegevoegd. 
 
3. Vakantierooster 
Een verschuiving van 23 naar 26 april is niet mogelijk. 
26 april kan vanuit Dynamiek wel als een mogelijke vrije dag worden neergezet. 
Hier wordt op Megelsheim, in overleg met de MR, niet voor gekozen. 
Er wordt stilgestaan bij schooltijden en de verplichte onderwijstijd voor 
leerlingen. Dit onderwerp komt volgend schooljaar uitgebreider terug op de 
agenda. 
Het vakantierooster is hierbij definitief. 
 
4. Begroting 2020-2021 
Miriam geeft een toelichting op de begroting. 
Miriam zoekt uit wat het budget is voor de MR rondom scholing. 
Waar is het budget (€5000,-) voor buiteninrichting (schooljaar 2021-2022) voor 
bedoeld? Miriam zal dit op een later tijdstip uitzoeken. 
 
5. TSO 
Het stuk schooltijden en TSO wordt over de zomervakantie heen getild, om dit 
proces gedegen vorm te geven en in samenwerking met ouders uit te zoeken wat 
het beste is voor de school. 
Wat te doen met de coronamaatregelen?  
Er zijn diverse modellen mogelijk, maar die zijn er afhankelijk van of er wel of 
niet externen in de school mogen. 
Dit geeft geen garantie voor komend schooljaar, omdat niet met zekerheid kan 
worden gezegd wat het coronavirus zal doen richting najaar. 
Er wordt op basis van de huidige RIVM richtlijnen afgesproken dat we het 
reguliere lesrooster handhaven. (8.30-14.45 uur) Dit houdt in dat ouders tegen 
een vergoeding komen ondersteunen bij het surveilleren. 
In het nieuwe schooljaar wordt het stukje TSO en daaraan verwant de 
schooltijden opnieuw geagendeerd.  



Miriam maakt een stukje voor op ISY en koppelt dit op voorhand terug met de 
MR. 
 
6. Jaarplan 2020-2021 
Dit plan ligt nog niet klaar, maar zal z.s.m. door Miriam worden doorgestuurd 
naar de MR voor feedback. 
Terugkoppeling unitonderwijs door Miriam. Er zijn een aantal wijzigingen 
aangebracht in het concept unitonderwijs die door Miriam worden toegelicht. 
Er is voor gekozen om vanuit visie voor unitonderwijs te kiezen, maar dit 
gefaseerd in te voeren. 
Er wordt binnen de school nog gezocht naar passend leerstofaanbod voor 
leerlingen die in groep 8 het volledige onderwijsaanbod van de basisschool 
hebben doorlopen. 
 
7. Schoolgids  
De schoolgids zal op korte termijn naar de MR leden worden verstuurd, om te 
controleren en aan te vullen.  
Voor komend schooljaar staat op de planning 
 
8. Rondvraag 
José neemt afscheid en bedankt iedereen voor de fijne samenwerking binnen de 
MR!  
 
Data MR: (start 20.15 uur) 
17-9-2020 
5-11-2020 
14-1-2021 
4-3-2021 
20-5-2021 
1-7-2021 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 17-9 om 20.15 uur. 
 
Patrick sluit de vergadering. 
 
 
ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2019-2020 
 

 
datum 
 

agendan
r. 

Actie Wie Wanneer 

14-5 3 Beleid chromebooks team Schooljaar 
2020-2021 



14-5 4 Invulling TSO Miriam 23-6 

14-5 4 Analyse CITO / jaarplan Miriam/ 
Hubertine 

? 

14-5 4 Inzage begroting Miriam 23-6 

23-6 2 Achterstand onderwijsuren plan van 
aanpak. 

Miriam Sept. 2020 

23-6 3 Budget scholing MR Miriam Sept. 2020 

23-6 5 Stukje TSO op ISY terugkoppelen naar 
MR 

Miriam 24-6 

23-6 6 Onderwijsaanbod leerlingen die 
leerstofaanbod basisonderwijs hebben 
doorlopen. 

team 2020-2021 

23-6 7 Schoolgids controleren MR Uiterlijk 20-8 

 


