
Agenda MR vergadering OBS Op 
avontuur  

Datum: donderdag 14 mei 
2020 Tijd: 15.15 uur - 16.15 uur  

1. Opening, notulist benoemen Maike notuleert 2. Notulen vorige vergadering zijn niet 
aanwezig Na een herinnering zijn 80 % van de ouderbijdrage rekeningen betaald. Er is een 
aanbod gekomen vanuit school dat als ouders er moeite mee hebben om te betalen, er een 
regeling getroffen kan worden. Daar is nog geen gebruik van gemaakt. Sandy vraagt 
Marloes om begroting van volgend jaar. Social Schools wordt nu heel goed gelezen, dankzij 
de Corona crisis. Notulen worden goedgekeurd met dank aan Astrid.  

3. Mededelingen  

- kort bijpraten over verloop heropstart en evt.verdere berichtgeving Ouders 
geven aan dat informatievoorziening uitgebreid en volledig is, dat school goed omgaat met 
de heropstart en het goed georganiseerd is. Er is veel rust op school, sommige kinderen 
vinden thuis werken nog wel lastig. Ze moeten zich meer houden aan de weektaak. 
Sommige ouders hebben moeite met de afspraak dat er niet getrakteerd wordt. De MR 
vindt dit wel een passende afspraak.  

4. Formatieplan (informeren)  

- Prognose schooljaar 20/21 - Verdeling leerlingenaantal / aantal groepen / 
groepsgrootte - inzet/verdeling leerkrachten Prognose: we blijven boven de 
100 leerlingen. Groepsverdeling 2020-2021 Groep 1-2: start van 19 kinderen 
Groep 3-4: 19 of 20 kinderen Groep 4-5: 20 of 21 kinderen Groep 6-7: 21 
kinderen Groep 7-8: 24 kinderen De groepen die worden gesplitst worden 
gesplitst op gronden van welzijn en onderwijsbehoeften van ieder kind 
afzonderlijk. De MR is blij met de aantallen van de groepen.  
De verdeling van de leerkrachten komt op een later moment, als duidelijk is wie 
de zwangerschapsvervanging gaat doen voor een van de leerkrachten.  

5. Concept jaarplanning (instemmen/advies)  

- inzet van studiedagen en vakantiedagen Vanwege nog niet geplande 
studiedagen wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende keer: 18 juni.  

6. Strategisch beleidsplan 2019-2023 (informeren) Dit vormt de basis voor het 



jaarplan van Op Avontuur met daarin de speerpunten voor komend schooljaar. 18 juni 
komt het jaarplan op de agenda.  

7. MR (besluiten)  

- inventarisatie aanmelding kandidaten MR, zie onderstaand - Reactie versturen aan 
kandidaten - Organisatie en uitschrijven van verkiezingen - Planning volgende 

vergadering (datum en tijdstip evt. 18 juni) Er zijn 3 kandidaten. Sandy vraagt hen om 
een stukje tekst aan te leveren met eventueel een foto wat wordt aangeleverd uiterlijk 

maandag 18 mei. Astrid en Maike zorgen voor de brief naar ouders met de aankondiging 
voor de MR verkiezingen, de kandidaten en de stembiljetten. Dit gaat maandag 25 mei 

en dinsdag 26 mei mee. Ook een bericht op social schools met deze berichtgeving. 
Woensdag en donderdag 27 en 28 mei en 3 en 4 juni staan de stembussen op het 

schoolplein.  

8. Rondvraag Volgende 
keer op de agenda:  

Verkiezing Jaarplan 
Verdeling leerkrachten 
Concept jaarplanning 
Schoolgids  

 


