
 

 
 

MR-Notulen 
 
Datum: dinsdag 23 juni 2020 
Aanvang: 19:30 uur 
Plaats: D.W. van Dam van Brakelschool 
 
1. Opening + vaststellen agenda 
Anouk opent de vergadering. Zij heet Marieke, Marjan, Luuk en Arie welkom. De 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Notulen van het overleg d.d. 26 mei 2020 

 De MR verkiezingen staan in de nieuwsbrief, maar wel iets later dan de bedoeling 
was. 

 Bij punt 5: niet Luuk en Marieke stellen de brief op, maar Luuk en Marjan. 

 Marieke was niet aanwezig bij de MR-vergadering van 26 mei. Dit vanwege een 
overleg m.b.t. het plan van een multifunctionele accommodatie. 

 Onder het kopje ‘Rondvraag’ moet staan dat niet één persoon, maar twee 
personen hebben gesolliciteerd. 

 
3. Nieuws van de directie / het team 

 Stand van zaken formatieplan 2020 - 2021 
Voor het formatieplan is 72 leerlingen uitgangspunt. De formatiebegroting is 
hierop gebaseerd. De huidige formatie blijft behouden. Marieke licht per groep de 
personele bezetting toe. Zij geeft hierbij o.a. aan, dat Luuk één dag minder gaat 
werken. Annemarie en Meta breiden hun uren echter uit. Het 
zwangerschapsverlof van Sonja wordt met een full time vervanger tijdelijk 
ingevuld. Welke persoon dit gaat doen, is nog niet bekend. De vervanger is begin 
van het schooljaar beschikbaar. Sanne wordt IB’er. 

 Afscheid groep 8 
Op donderdag 2 juli is er na schooltijd een verrassingsuitje. De musical vindt op 
dinsdag 7 juli plaats, uitgevoerd door groep 8 en alleen voor de ouders van groep 
8. Daarna zal het officiële gedeelte plaatsvinden. De leerlingen worden op 
woensdag 8 juli uitgezwaaid. De uitnodiging wordt uiterlijk op woensdag 24 juni 
aan de ouders toegestuurd. De ouders hebben zelf ook een leuk moment voor 
groep 8 geregeld, op vrijdag 10 juli. 
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4. Nieuwe directeur 
De advertentie voor nieuwe directeur is uit. Het is nu wachten op sollicitaties. Verder 
informatie hierover volgt nog. Luuk en Anouk hebben hierover contact met Stroomm. 
 
5. PR-plan 
Er is een nieuwe website. Het team en de directeur moeten alert zijn op het beheer 
hiervan. Volgend schooljaar worden de activiteiten en actuele ontwikkelingen erop 
geplaatst. 
 
6. Verkiezing MR 
Tot 3 juli kan worden gereageerd op de kandidaatstelling voor de MR. Het gaat 
daarbij om de verlopen termijn van Anouk. Als niemand reageert, dan is Anouk 
herkozen. De opvolging Marjan is een aandachtspunt. 
 
7. Sociaal veiligheidsplan 
Dit plan is een vergaarbak van relevante onderdelen. Er is door het team een 
planning gemaakt wanneer welk onderdeel wordt geactualiseerd. Het veiligheidsplan 
is een handvest voor docenten. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de 
te actualiseren onderdelen voor de MR-vergadering geagendeerd. 
 
8. Nieuwe opzet godsdienstles 
Dit onderdeel moet komend schooljaar worden uitgewerkt. Vanuit de MR wordt 
aangegeven, dat er meer aandacht moet zijn voor de andere religies en de hieraan 
gekoppelde maatschappelijke ontwikkelingen Denk hierbij aan extra aandacht voor 
niet christelijke feestdagen, acceptatie van andersdenkenden en geaardheid e.d. 
 
9. GMR 
Anouk treedt af als lid van de GMR. Zij wordt opgevolgd door Luuk. 
 
10. OR 
De OR heeft iets leuks voor de afscheidsavond van groep 8 geregeld. 

 
11. Agendapunten voor de volgende vergadering 
De volgende vergadering vindt op 15 september plaats. Agendapunten: 

 Opstellen vergaderplanning voor schooljaar 2020 – 2021 

 PR, Sociaal veiligheidsplan, Begroting en Formatie. 

 Sinterklaasviering, incl. discussie rondom zwarte piet. 
 

12. Rondvraag 
De beoogde multifunctionele accommodatie ligt binnen de hindercontour van een 
geitenhouderij aan de Kooiweg. Op 6 juli is de accommodatie wederom geagendeerd 
voor de carrouselvergadering van de gemeenteraad van Zaltbommel. De stuurgroep 
presenteert dan opnieuw haar plan. 


