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Notulen MR-overleg 21 januari 2021 
 

Aanwezig: Ivo Aarninkhof, Cobi oude Hesselink, Kirsten Waanders Dorien Haverkort, Brigit Hilgerink,  
 Lisanne Wolbert 
Notulist:   Dorien Haverkort (notulist 21 januari) 
Gast:   Gerben Ottink en Jasper Diele(vanaf agendapunt  8) 
 
 

MR-vergadering 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Ivo Aarninkhof opent de online- vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
  

2. Notulen en actielijst vorige vergadering 
Notulen zijn goedgekeurd. Actielijst aangepast.  
 

3. GMR 
Geen aanvullende mededelingen.  
 
 

4. Rooster van aftreden en verkiezingen 
Dit schooljaar is niemand aftreedbaar.  
 

5. Begroting MR 2021 
Is goedgekeurd. Geld wat niet is uitgegeven aan cursussen etc wordt teruggestort op de schoolbegroting. Aanbevolen 
wordt om dit uit te geven aan ICT of instroomleerkracht.  
  

6. Financieel jaarverslag 2020 
Is goedgekeurd 

 

7. Speerpunten MR komend schooljaar 
Corona 
 

MR-vergadering met directie 

8. Opening MR-vergadering met directie 
Ivo heet de directie van harte welkom.  
 

9. Mededelingen directie 
Er komt veel instroom bij de huidige groep 1 wanneer we weer open gaan. Daarom wordt er vanaf dat moment een 
instroomleerkracht ingezet. De koffiekamer wordt als lokaal ingericht. Hier gaan we een deel van de reserves voor 
gebruiken.  
Schilder gaat alle lokalen schilderen.  
Vernielingen na oud en nieuw, wordt opgepakt door de gemeente.  
Verwijzingen groep 8 gaan we kansrijk doen.  
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10. Centrale schoolbespreking 
Deze is er niet omdat er niet getoetst is. Dit wordt op een later moment opgepakt.  
Wanneer er bijzonderheden zijn, wordt dit gedeeld met de MR.   
 
 

11. Covid 
De school organiseert het onderwijs op afstand goed, maar de kinderen willen echt heel graag weer naar school.  
We hopen dat we zo snel mogelijk weer open kunnen. Het welzijn van iedereen blijft een belangrijk aandachtspunt.  
 
 

12. Ontwikkelingen “The leader in me” 
We hebben als school de accreditatie gekregen en daar is de school uiteraard heel blij mee. Dit wordt op een later 
tijdstip gedeeld met de pers/media en gevierd met alle kinderen.  
 
 
 

13. Rondvraag 
Geen 
 
 

14. Sluiting 
Ivo bedankt iedereen en sluit de vergadering.   
 
 
 

 

Bijlage: Actielijst MR-overleg 
 
 

Beschrijving Actie Aanhouden/uitgevoerd 

350 jaar Deurningen; cadeau voor school Kirsten Januari 2021 

Pers op zoeken wat betreft accreditatie TLIM Jasper 
(Kirsten en Ivo 
willen hierin ook 
meedenken) 

Wanneer we weer naar 
school gaan. 

   

 


