
Notulen MR Vergadering 
 
MR-vergadering OBS De Schakel 
Donderdag 18 juni 2020 
Van 19.30 uur tot 21.30 uur ONLINE 
 
Aanwezig: Brigitte van der Spek, Thessa van den Berg, Maura Adam, Angelique Westgeest, Suzanne de Beer, 
Rianne te Haar, Sandra van Gent 
Afwezig: 
 

19.30 uur – 21.30 uur  
 
1. Opening 
2. Notulen vergadering 13 januari 2020  
3. Notulen vergadering 22 april 2020 
4. Ingekomen stukken 
5. Lopende zaken (School app) 
6. Overleg voorzitter/directie 
7. Groepsindeling (vooroverleg buiten MR 

Vergadering) 
8. Trimester gesprek inzake begroting 
9. Voortgang GMR 
10. Corona 2020-2021 
11. Afsluiting Schooljaar voor MR (uitgesteld naar 

volgende vergadering) 
12. Rondvraag 

 

 

21.30 uur Afsluiting 
 
  

 

 
 

1. Vergadering zonder ouders.  
Notulen worden na de eerstvolgende vergadering na goedkeuring gepubliceerd. 
 
2. Notulen 13-1-2020 goedgekeurd 
3. Aanvulling notulen vergadering 22-04-2020 punt 3. Navraag via GMR wat er met de gelden 

gebeurd is. Stakingsgelden mag niet teruggegeven als loon. Verzoek aan Sandra om hierachter 
aan te gaan 

4. Brief van ouder over publiceren over notulen: Tessa neemt contact op met de betreffende ouder 
Brandgang gebruik: Dit is in de nieuwsbrief vermeld 

5. Schoolapp: 99% van de ouders heeft de app geactiveerd. Suzanne heeft hier contact over. AVG 
goedkeuren i.v.m. foto’s en filmpjes, oudergesprekken kunnen gepland worden (let op de 
meldingen moeten aangezet worden). Leerkracht kan nu een gesprek starten met ouders. Ouders 
kunnen een persoonlijk bericht sturen naar de leerkracht. De leerkracht kan dan een gesprek 
starten via de app. 
Er is een nieuwe website en de app is gekoppeld aan de site. 

6. N.v.t. 
7. Zal buiten de vergadering besproken worden. 
8. Trimestergesprek moet directie met de bestuurder doen. Directie zal dan per kwartwaal een 

toelichting geven op de begroting aan de personeelsgeleding. Hoe zit het met de hoge 
energiekosten. Kloppen deze wel? Hoe zit het bijv. met de speelweek?  
Hoe zitten de contracten? Wie huurt wat in De Spil? MR heeft hier vorig jaar vragen over gesteld, 
maar nog geen reactie over gekregen. Thessa gaat na of zij dit kan achterhalen. 



Wordt vervolgd 
9. GMR-notulen zijn goedgekeurd. Liesbeth heeft hierin een toelichting gegeven over de gang van 

zaken tijdens de Corona crisis. Geen bijzondere meldingen. Inspectiebezoek: gaat een andere 
vorm krijgen en is inmiddels geweest. Hoe heeft de stichting de kwaliteit van het onderwijs 
tijdens de Corona geborgd? Er zijn 4 scholen van de stichting bezocht (niet De Schakel). 
Stichtingsbreed een voldoende (is nog wel groeiende). 
De protocollen moeten nog verder en uitgewerkt worden. 

10. Corona: Wat moet er gedaan worden als er een 2de uitbraak of Pandemie komt? De Schakel heeft 
verschillende scenario’s gehad; 
Heeft volledig thuis 
Halve groepen  
Live streamen: technische issues (wifiverbindingen etc.) 
Allemaal weer naar school: aangepaste schooltijden, looproutes 
Oudergeleding MR wil het personeel complimenteren over de inzet en snelle aanpassing van de 
manier van lesgegeven. 
Personeelsgeleding waarderen de betrokkenheid van de ouders en leerlingen. 
11. verschoven naar komende vergadering 
12. geen vragen 
 
Volgende MR-vergadering: Dinsdag 7 juli 19:30 uur 
Vergaderdata 2020-2021  
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