
MR-vergadering OBS De Schakel 
Dinsdag 7 juli 2020 
Van 19.30 uur tot 21.00 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 18 juni 2020 
3. Ingekomen stukken 
4. Lopende zaken 
5. Voortgang GMR 
6. Gelden MR 
7. Stakingsgelden 
8. Formatie 
9. Nieuwe vergaderdata 2020/20121 
10. Afsluiting Schooljaar voor MR 
11. Rondvraag 

 

 

 

21.30 uur Afsluiting 

 
  

 

 
 

1. Vergadering zonder ouders en online.  

2. Notulen 18-6-2020 goedgekeurd 
3. Alternatief kamp 7-8. Ouders zijn blij met de opzet van het kamp en de meeste leerlingen 

waren enthousiast 
4. Lopende zaken, zie onderstaande punten 

5. De notulen van de GMR zullen gepubliceerd worden op de website van de stichting 

Onderwijs primair 
Inspectiebezoek: goede regeling voor het aan- en aftreden van GMR leden ontbreekt, dit 

is een agenda punt voor de komende GMR vergadering. 
Angelique heeft aangegeven te stoppen als GMR lid. Zij wil de regeling afwachten voordat 

er een nieuw lid geworven kan gaan worden. Zij zal deelnemen aan de komende GMR 

vergadering. Op dit moment 18 leden (18 scholen). Lid kan zowel personeel als ouder 
zijn, mits deze aan OBS De Schakel is verbonden. 

In de GMR worden algemene zaken besproken (bijv. inkoop/personeelsbeleid/begroting 
voor het bestuur etc) 

Werktijdfactoren van de directeuren binnen de stichting staat voor het najaar 2020 op de 
agenda 

6. De MR ontvangt een jaarlijkse bijdrage van € 927,00 vanuit de overheid. Op dit moment 

staan de gelden van de MR op de rekening van de TSO OBS De Schakel. Er dient jaarlijks 
een reservering gemaakt te worden voor MR trainingen, de kosten zijn hier circa € 600 

per training voor. Dit jaar heeft er geen training plaatsgevonden. Afgesproken is dat er 
een minimale reserve moet zijn van € 1.000,00. In het verleden werd er jaarlijks 

https://www.onderwijsprimair.nl/organisatie/gmr/
https://www.onderwijsprimair.nl/organisatie/gmr/


materiaal voor de school geschonken, dit jaar is er vanuit de leerkrachten een verzoek 
gekomen voor prikborden. Thessa neemt dit verder op met de betreffende leerkracht. 

7. Stakingsgelden worden uitgekeerd, maar mogen niet als loon worden uitbetaald. De 
leerkrachten willen de stalingsgelden  (circa € 3.100,00) doneren voor een nieuwe 

geluidsinstallatie. Wordt vervolgt. 

8. Formatie was rond voor komend schooljaar er is alleen een zwangerschap. Sandra heeft 
dit reeds voorgelegd bij de Stichting voor vervanging voor zwangerschapsverlof. 

9. Nieuwe vergaderdata: Woensdag 9 september 2020 19:30 uur. De definitieve data voor 
de MR vergaderingen zullen dan verder vastgesteld worden. Maura stuurt een voorstel. 

10. Voorzitter sluit het schooljaar voor de MR en bedankt alle leden voor de inzet van het 
afgelopen jaar. 

11. Opladers voor de Chromebook: er ontbreken een aantal opladers. Waardoor bij een 

eventuele 2de Lock down, niet alle leerlingen een oplader mee naar huis kunnen nemen. 
Oplossing zou kunnen zijn per huishouden een oplader mee i.p.v. per leerling.  Op school 

geen probleem, omdat de Chromebook niet dagelijks opgeladen hoeven te worden. 
Aantal Chromebooks: er zijn er circa 6 te kort. Sandra heeft deze besteld, maar weet niet 

of deze tijdig binnen zijn. Suzanne neemt dit op met IT (Ruud) voor een eventuele 

noodoplossing. 
Suzanne heeft een extra oplaadkast kunnen regelen voor school, alleen het vervoer voor 

deze kast moet geregeld worden. Thessa kan vervoer regelen. 
 

Volgende MR-vergadering: Woensdag 9 september 19:30 uur 
 

Vergaderdata 2020-2021  

Woensdag 9 september 2020 
Dinsdag 27 oktober 2020 

Maandag 7 december 2020 of maandag 18 januari 2021 
Woensdag 3 maart 2021 

Dinsdag 18 mei 2021 

Maandag 21 juni 2021 

 


