
 
 
Notulen MR-vergadering 28-05-2020 
Locatie: Centrum 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur 
 
Aanwezig: Marianne, Enneke, Angelique, Vera, Rianne, Bas, bestuurder PLATOO en 
Stephanie  toehoorder: Ivo Oerlemans 
Afwezig: - 
 
AGENDA: 
 

1. Opening en vaststellen agenda.  
● Annemie sluit aan ivm huisvesting. 

2. Mededelingen.  
- 

3. Ingekomen post. 
- 

4. De punten vanuit directie.  
● Huisvesting  

Vandaag heeft er een stuk in het ED gestaan. Interview met Bas. Zorgen zijn 
door de school uitgesproken. We zijn in gesprek met de Gemeente maar daar 
is nog niks uit voortgekomen. De gemeente houdt vast aan het aantal 
vierkante meter van de school. We hebben op basis daarvan geen recht op 
uitbreiding. Naar aanleiding van de raadsvergadering heeft de pers contact 
opgenomen met de school en met de wethouder. De gemeente wil geen 
precedent scheppen.  
IHP wordt opgesteld. Dit moet voor het einde van het jaar klaar zijn.  
Alle cijfers wijzen uit dat de school volgend jaar te klein is (volgens wet en 
regelgeving verantwoord is). Waarom niet nu al uitbreiden? 
Ivo besluit om een inspraakreactie voor te bereiden voor de volgende 
gemeenteraads vergadering en met de bestuurder Studio 040 te woord te 
staan a.s. vrijdag.  

● Vaststellen jaarrooster (LZL-dagen) 
Opzet is gisteren via mail verstuurd. In de planning is vanmorgen nog wat 
geschoven rond de toetsperioden en rapportperiode in januari/februari en in 
juni.  
De MR stemt in met het jaarrooster zoals het nu voorgesteld is.  

● Corona: Het protocol is tijdens de vergadering gepubliceerd. Er komt een 
Snipke waarin we een toelichting geven op de opening van 8 juni. We houden 
de normale schooltijden aan. De pauzes worden weer gehanteerd zoals 
normaal.  
Angelique: Hoe zit het met de planning van het huiswerk? Groep 3 heeft maar 
voor 1 dag huiswerk ipv voor twee dagen. 
We evalueren wat we vanuit de Coronaperiode mee willen nemen in de 
toekomst. Dit komt terug in de MR. 

5. Vragen c.q. mededelingen vanuit de MR-geleding. 
●  Verkiezingen? Enneke weet over twee weken of ze blijft of niet.  

6. Vragen vanuit de OR.- 
7. Vragen c.q. mededelingen vanuit het team. 
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8. Notulen.  
9. (G)MR : - 
10. Rondvraag en sluiting. 

Bas: Schoolplan komt eraan. Concept is er halverwege juni. 
Volgende vergadering is dinsdag 30 juni om 19.00 uur locatie Luchen. 
Marianne: Waarom gaat het theorie-examen Verkeer wel door, maar praktijk niet? Dit 
heeft Veilig Verkeer Nederland bepaald. 

 

Volgende vergadering:  
30 juni Luchen 

- vaststellen formatieplan 
- Schoolplan 
- evt. jaarplan 

 
Schooljaar 2020-2021 

- SZE M en E toetsen 
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