
Agenda Medezeggenschapsraad Veronicaschool 

Datum: dinsdag 26 januari 2021 

Tijd:  19:30 – 21:30 

Locatie: Online https://meet.google.com/uop-jvnf-sge 

Voorzitter: Maurice van Egmond 

Notulist: Tamar 

 

1. Opening (19:30 met Marjolein) 

2. Kennismaking Margreet en Daan, nieuw in de MR 

Afscheid Maurice, dank voor je inzet al die jaren.  

Marloes wil tot aan de zomervakantie het voorzitterschap overnemen met de 

intentie dat na de zomervakantie een ander het overneemt.  

3. Vaststellen notulen 24 november 2020 

Notulen worden aangepast voor op de site, geen persoonlijke meldingen en 

actiepunten.  

4. Actiepunten 

5. Mededelingen vanuit school 

Noodopvang wordt besproken en wordt toegelicht. Het wordt nu goed 

georganiseerd. Ook is er bij OMR en PMR een tevreden gevoel over hoe het online 

lesgeven gaat.  

6. Informatie TWijs (ter info) 

Begroting is nog niet besproken met de directie.  

7. Ondersteuningsprofiel 

De protocollen ‘ongewenst en grensoverschrijdend gedrag’ en het schrijven 

‘pedagogisch en didactisch klimaat’ (zie bijlagen schoolplan en onderwijsprofiel) 

zijn bekeken en sluiten aan bij de praktijk en het handelen van de leerkrachten. 

OMR sluiten zich hierbij aan. Geen aanpassingen nodig op dit moment.   

We willen de ontwikkeling die de school doormaakt m.b.t. het traject van HetKan! 

en het aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, meer zichtbaar 

maken voor ouders bijvoorbeeld door schrijven in de nieuwsbrief.  

8. GMR 

Wij vragen na hoe we de stukken kunnen ontvangen die besproken worden op de 

GMR vergadering.  

9. Concept begroting 

Directie kan hier nog niets over zeggen dus dit komt terug op een andere 

vergadering. Het team wordt komende tijd gevraagd naar hun ideeën en wensen.  

10. Werkverdelingsplan 

Dit punt staat te vroeg in het schooljaar op de agenda dus dit punt komt terug.   

11. Rondvraag  

De vraag wordt gesteld of de studiedagen meer aan weekenden kunnen 

aansluiten. In de volgende vergadering wordt hierover gesproken.  

Wanneer er aanpassingen komen bij het opengaan van de school (bijvoorbeeld 

openen met halve groepen), dan komt er een extra MR vergadering.  

12. Sluiting (21:30) 

 

https://meet.google.com/uop-jvnf-sge


 

Actiepunten 

Datum MR Actienemer Actiepunt Resultaat 

26 januari Tamar Delen van informatie uit de 
basiscursus aan de MR.  

 

26 januari Margreet en 
Daan 

Aanleveren van een 
voostelverhaaltje voor in de 
nieuwsbrief. Het liefst voor vrijdag 
5 februari.  

 

    

26 januari 
(23 juni 2020) 

Marjolein vraagt 
Marloes 

Marjolein informeren over de 
werkwijzen om teams kort en 
bondig te informeren over hun 
resultaten 

Deze actie blijft 
staan, nog niet 
gereed. 

26 jan 2021 
(24 nov 2020) 

Marjolein Begroting toelichten Deze actie blijft 
staan, nog niet 
gereed. 

 


