
 
 
Agenda MR vergadering OBS Op avontuur 
 
Datum: donderdag 26 november 
Tijd: 16.00 uur - 17.00 uur  
 

1. Opening, notulist benoemen 
 

2. Notulen/actiepunten vorige vergadering 03 sept. '20 van Maike  
notulen zijn vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
● Stand van zaken op school, corona/vervanging etc. 

Alle groepen zijn bezet. Frank is de invaller in groep 6/7. Leerkracht gaat 
stapsgewijs terugkomen naast Frank.  
Leerkracht van groep 3 wordt na de kerstvakantie vervangen door Frank (op 
papier, maar draait 4 dagen in groep 6/7). Fenny gaat dan een dag naar 
groep 3. Imke is de backup tot de zomervakantie…..  

● Vieringen in december….. 
Sinterklaas: Geen intocht: SInt is al in de school. Pieten strooien geen 
pepernoten. Kinderen krijgen een zakje pepernoten. Sinterklaas komt bij de 
kinderen in de klas.  
Kerst: Gala-avond ipv kerstmaaltijd.  
Alles past binnen de richtlijnen die zijn opgesteld door de GGD. 

 
Portfolio-gesprekken: Live gesprekken. Het team kijkt kritisch naar de portfolio’s. Er 
komt nog een toelichting bij IEP. De MR krijgt vooruit de uitleg  

 
4. Begroting                                            (informeren)  
● Op Avontuur (Claudia) 

begroting gesprek vindt op 19 januari 2021 plaats. Begroting vindt per 
schooljaar ipv kalenderjaar plaats.  Agendapunt: 4 februari. 

● Activiteitenteam (van Marloes, in bijlage) 
Begroting is niet compleet. Welke uitgaven ben je van plan te gaan doen dit 
schooljaar? Wat zit er in kas? Wat zijn de uitgaven afgelopen jaar geweest? 



Schoolreis/kamp. We willen meer inzicht in de financiële draagvlak van het 
AT. 

We werken toe naar een situatie met een begroting en resultatenrekening per 
jaar. 

 
5. Arbo en huisvesting           (informeren) 
● Stand van zaken afname RIE 

Afronding eind van dit kalenderjaar. Volgend jaar wordt dit bovenschools 
geregeld. Na de verbouwing was er nog geen nieuwe RIE gemaakt.  

 
Agendapunt: 4 februari 

 
6. Communicatie (informeren) 
● Toegankelijkheid van website en Social Schools voor ouders 

Website: foto’s zijn niet van onze eigen leerlingen. Buttons staan onderaan de 
site ipv bovenaan. Inlog Social Schools doet het niet. 
Whatsapp, Facebook: Geen veilige omgeving: Veel ouders geven geen 
toestemming (portretrecht) 
Social Schools: persoonlijke berichten van leerlingen. Inschrijven voor de 
ouderavond verloopt goed. 

● Zichtbaarheid van oudergeleding bij andere ouders 
Notulen op de website: Ouders uitnodigen voor vergaderingen. Via 
nieuwsbrieven ouders informeren over MR-zaken. 
Ouder-koffie ochtenden samen met de MR. 
Elke vergadering een extra agenda-punt: Hoe verder na Corona, pestprotocol, 
etc… 
Hoe verder na Corona: Agendapunt 4 februari. 
 

7. Items volgende vergadering 04 feb. ‘21 
● --- 

  
8. Rondvraag 

geen rondvraag: 


