
 
Verslag van MR vergadering op 25-6-2020 
 
Deze vergadering was alweer de laatste vergadering van dit schooljaar. Wat is het snel 
gegaan. Het was fijn dat we elkaar konden blijven spreken d.m.v. Google Meet. Na de 
vakantie hopen we weer fysiek bij elkaar te kunnen vergaderen. 
 
Afscheid 
In deze vergadering namen we afscheid van juf Anne Meijers. Na een aantal jaar in de MR 
is het voor haar nu tijd om plaats te maken voor een andere collega. Bedankt voor je inzet! 
 
Ook nemen wij afscheid van TSO coördinator GD Vera de Beer. Wij zijn ook meteen blij te 
horen dat juf Edith haar werkzaamheden overneemt na de zomervakantie. 
  
Vacature 
Op dit moment is er een vacature voor de GMR. Wij wachten het taakbeleid van collega’s af 
zodat er weer een collega in kan plaatsnemen. Er is al een collega met interesse. 
 
Ook ontstaat er in januari 2021 een ouder vacature voor de MR. Wij gaan na de 
zomervakantie daar actief voor aan de slag. 
 
Nog meer besproken 
We spreken af dat we pas na de zomervakantie weer gaan trakteren. Zo krijgt iedereen 
tegelijk weer een nieuwe kans.  
 
Wanneer er verdenking van Corona bij uw kind, kunt u contact opnemen met de schoolarts 
ipv de huisarts. Dit om de huisarts te ontlasten. Volwassenen met klachten nemen wel 
contact met de huisarts op. 
 
Er wordt bekeken of de pauze ook na de zomervakantie in kleinere groepen gehouden kan 
worden. In eerste instantie qua pauzetijd voor het personeel niet. Ten tijde van Corona is er 
in kleinere groepen gespeeld en hebben de collega’s kortere pauze genoten. 
 
We zijn bezig met het bekijken van de concept schoolgids. Hier en daar nog een kleine 
aanpassing en hij kan gedeeld worden. 
 
De groep 1  /  2 indeling voor komend schooljaar komt zo snel mogelijk. Wellicht al voor 
volgende week vrijdag. 
 
U bent weer een beetje op de hoogte van wat wij in de MR zoal bespreken. Tot de volgende 
update! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Juf Hester, juf Anke, juf Esther, Juf Anne, ouder Jordi (GD), ouder Kitty (NP), ouder Esther 
(NP) en ouder Bianca (GD) 


