
DE DORPSSCHOOL 
MR-Notulen 
27-01-2021 

B = bijlage, S = bespreken,  
K= ter kennisgeving,  
BE= Besluitvorming  
I = instemmen, A = advies 

MR-VERSLAG 
vastgesteld: 

tijd onderwerp door  Actie door / afspraken / vaststelling 

 Aanwezig via teams Notulen: 
Marian 

 Jera, Kariene, Frederike, Sebnem, 
Leonie, Corrie, Marian, Karin 
Afwezig: Lilian 

19.30 Notulen 8-12-2020 VZ S Notulen zijn goedgekeurd. Sebnem 
mailt deze naar Karin, Karin zet de 
notulen op de website. 

19.40 Thuisonderwijs “ Hoe gaat 
het? “ Noodopvang?   

Directie S Noodopvang. Het is druk maar het 
loopt. 
Ouders en leerkrachten zijn tevreden 
over hoe het afstandsonderwijs in 
deze tweede lockdown gaat. 
Alle kinderen zijn in beeld en er is 
contact met ouders waarvan 
kinderen niet deel nemen aan de 
lessen in teams. 
Er ligt nog geen plan klaar voor hoe 
we starten wanneer we weer naar 
school mogen. Dit omdat we niet 
weten wanneer de scholen 
opengaan en wat de regels dan 
zullen zijn. 

20.10 Resultaten leerlingen-ouder 
Enquête 

Directie B/S Klimaat in de school is volgens de 
normen voldoende. Er zijn wel 
klachten van kinderen en 
leerkrachten. Het verschil in 
temperatuur is per lokaal 
verschillend. 
Het binnenklimaat blijft voor de 
directie een punt van aandacht. 
 
Het is jammer dat er in de 
ouderenquête geen open vragen 
gesteld zijn.  Het is lastig om de 
uitslag zonder verduidelijking te 
interpreteren. We kunnen er nu niet 
veel mee. Karin heeft dit ook aan het 
bestuur doorgegeven.  
 
Contact en binding met de GMR laat 
te wensen over. We krijgen 
onvoldoende informatie. Onze 
voorzitter neemt contact op met de 
voorzitter van de MR – Rythmeen 
waar soortgelijke ervaringen zijn. 
Wellicht kunnen we dit gezamenlijk 
aankaarten. 
 

20.25 Begroting Meerjarenbegroting 
2021-2024  

Directie B/S De meerjarenbegroting is 
besproken. Vragen en/of 
onduidelijkheden zijn beantwoord.. 
In de begroting missen de uitgaven 
van vorig jaar. De directie gaat deze 
in het vervolg toevoegen. 

21.00 MR- verkiezing Voorzitter S In  maart wordt via Parro een bericht 
naar ouders verstuurd.  
Zijn er gegadigden voor de MR?  



     

21.15 - Info GMR (notulen) 
- Info Leerkrachten /Team  
- Info4@all  
- Rondvraag 

  Stukje van Frederike over de MR 
stuurt de directie via Parro naar alle 
ouders.    
Presentatie van de MR  scholing die 
Frederike gevolgd heeft staat op 
Sharepoint. 
 

 

 


