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1.Opening: 
Patrick opent de vergadering en heet Martine van harte welkom bij de MR. 

 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Notulen 17-9-2020 
De notulen worden voortaan digitaal verspreid en goedgekeurd, zodat ze zo snel 
mogelijk op de website kunnen worden geplaatst. 
 
4. Schooltijden  
Er is een duidelijke voorkeur vanuit ouders voor het continu rooster. 
De voorkeur is zo duidelijk dat er weinig discussie nodig is om een keuze te 
maken. 
Daarnaast zijn er diverse kritische opmerkingen geplaatst bij de ouderpeiling 
richting school. De vraag is of we hier nog op in kunnen spelen, of ouders 
verheldering kunnen bieden d.m.v. een bericht op ISY en/of het beantwoorden 
van vragen die nog leven bij ouders. Dit laatste kan op uitnodiging, door met 
ouders het gesprek aan te gaan en de drempel zo laag mogelijk te maken om 
kenbaar te maken waar frustraties of onduidelijkheden liggen. 
Het is wel goed om richting ouders te benoemen dat we als school altijd in 
verandering zijn en blijven. 
De OMR en de PMR geven instemming tot het invoeren van het continu rooster 
per 1-1-2021. 
Miriam neemt het besluit dat we per 1-1-2021 overgaan op het continu rooster. 
De groepen 1 en 2 zullen pas in het nieuwe schooljaar op de woensdagen naar 
school gaan. (Voornaamste reden hiervoor is dat hier momenteel geen formatie 
voor is.) 
Er zijn dit schooljaar nog geen kosten in rekening gebracht voor de TSO. 
Miriam wil de kosten hiervoor dit jaar kwijtschelden, ook gezien de tijd dat de 
kinderen vorig schooljaar geen gebruik hebben kunnen maken van de TSO 
i.v.m. thuiswerken/lockdown. 
 
5. Huishoudelijk reglement 
Het huishoudelijk reglement wordt besproken en up to date gemaakt. 
Martine vraagt na bij de OV om notulen voortaan weer uit te wisselen en/of wat 
de behoeftes hierin zijn vanuit de OV. 



Bevoegdheden MR-leden bekijkt Kim samen met Miriam. 
Patrick pas het reglement aan en stuurt dit rond binnen de MR. 
 
6. Rondvraag 
Kim: Wanneer wordt de vacature voor de OMR op ISY gezet? Dit wordt 
meegenomen naar de volgende vergadering. De OMR zorgt voor de 
vacaturetekst voor op ISY. 
Mieke: Is er een reactie geweest op de subsidie aanvraag voor de corona 
achterstanden? De aanvraag is gehonoreerd. Miriam is hierover in overleg met 
de middenbouw. Wanneer dit meer concreet wordt zal dit gecommuniceerd 
worden richting ouders. 
Miriam: Volgende MR vergadering graag OPO op de agenda, zodat Miriam de 
OMR hierover bij kan praten. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op  
donderdag 14-1-2021 om 20.15 uur. 
 
 
ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2020-2021 
 

 
datum 
 

agendan
r. 

Actie Wie Wanneer 

14-5 3 Beleid chromebooks team Schooljaar 
2020-2021 

14-5 4 Analyse CITO / jaarplan Miriam/ 
Hubertine 

? 

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

team 2020-2021 

17-9 3 Terugkoppeling informatievoorziening 
GMR 

Patrick zsm 

12-11 5 Contact OV uitwisseling met MR Martine zsm 

12-11 5 Bevoegdheden MR-leden bekijken en 
aanpassen  

Kim - Miriam zsm 

12-11 5 Huishoudelijk reglement aanpassen en 
doorsturen binnen MR 

Patrick zsm 

 


