
Notulen van de MR-vergadering 

Datum: 8 juni 2020 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: CBS ’t Klinket 
 
Aanwezig:  Martien le Clercq, Marianne Meijers, Louis Reijnhoudt, Wendy Duijm, Danitsja 
van der Veer, Elmy Leendertse en Annemiek van Noort 
 

1. Opening 
Louis opent de vergadering 
 

2. Notulen van de vorige vergadering (30 maart 2020) 
Het voorstel is om de ouderbijdrage alleen met €2,50 euro te verhogen. Dit zijn de 

kosten voor de Parro app. De extra kosten die waren voorzien voor het continu 

rooster (vijf-gelijke-dagenmodel), blijken toch niet nodig zijn. Voorstel is akkoord.  

 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 

Ontwikkelingen coronavirus 

Er zijn positieve reacties gekomen op het aangeboden thuisonderwijs.  

Het is fijn dat de kinderen nu weer hele dagen naar school kunnen.  

De kleuters die in november t/m 31 december 2015 zijn geboren zullen niet 

doorstromen naar groep 2. Dit omdat zij anders te veel onderwijs hebben gemist. 

Ouders zijn hiervan op de hoogte gebracht. In bijzonder gevallen kan hiervan worden 

afgeweken. Dit in overleg met leerkrachten, ouders en directeur. 

 

Personeel 

• De man van juf Annette is geopereerd en is inmiddels thuis waar hij verder kan 

herstellen van zijn operatie 

• juf Esther werkt nu 4 dagen in de week 

• Bij juf Carolien zijn er weinig veranderingen. De situatie is heel erg zwaar. 

 

4. Ander schooltijdenmodel 

De afgelopen weken is het nieuwe schooltijdenmodel (vanwege de ontwikkelingen 

rondom Corona) al ingegaan en de eerste ervaringen zijn positief.  

 

5. Formatie groepsindeling en bemensing volgend schooljaar 

groep 1 Laura/Esther - groep 2 Elselina/Ellize - groep 3 Frederique/Andrea - groep 4 

Sanne/Elselina/Amanda - groep 5 Wendy/Annette - groep 6 Ilona/Andrea - groep 7/8 

Danitsja/Martien 



6. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 
Deze hebben wij ter kennisgeving ontvangen.  
 

7. Schoolgids 
Deze is vastgesteld 
 

8. Actie jaarplan 
Deze hebben wij ter kennisgeving ontvangen 
 

9. Jaarverslag school 
Deze is vastgesteld 
 

10. Jaarverslag MR  
Marianne gaat het verslag schrijven. 
 

11. Rondvraag 
Er zijn geen vragen 

 

 

 
  
 

 

 

 

 


