
Notulen Medezeggenschapsraad Veronicaschool d.d. 21 september 2020 

Datum 21 september 2020 

Tijd: 19.30-21.30 

Locatie: Veronicaschool 

Voorzitter: Maurice van Egmond 

Notulist: Leni Hendriks 

Aanwezig: OMR: Lotte, Maurice, Marloes PMR: Tamar, Brigit en Leni Directie: Marjolein 

 

 

Notulen MR vergadering Veronicaschool 21 september 2020 

1. Opening 

2. Kennismaken Gladys van Es GMR 

3. Vaststellen notulen 23 juni 2020 

4. Mededelingen  

5. Actiepunten 

6. Lunch/schoolpleindienst/VOG 

7. Ventilatie/ binnenklimaat  

8. Begroting 2020-2021 

9. Schoolontwikkelplan 2020-2021 (ook evaluatie) 

10. Zorgbeleid 

11. Sluiting 21.30 

 

1. Maurice opent de vergadering 

2. Gladys ven Es zit in de GMR en behoort tot onze “kring:. Die kring bestaat eruit dat zij 3 

scholen vertegenwoordigd in de GMR: De Franciscus, De Talenten en de Veronica. Na de 

fusie van de stichting Salomo en de Bavo is gekozen voor deze manier. Daardoor blijft het 

aantal GMR leden in een werkbaar aantal.  

Gladys zit in de werkgroep facilitair. Zij is op afroep beschikbaar voor de MR. 

Ze wijst ons op de volgende mogelijkheden: een basiscursus voor nieuwe MR leden, de 

mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor kinderen met achterstanden door Corona, 

waarbij het bestuur de criteria bepaalt.  De GMR heeft bevochten dat het stakingsgeld 

terugvloeit naar de scholen. De onderwijsinspectie eist speerpunten van de MR. De 

problemen rondom ventilatie neemt ze mee in de vergadering evenals het feit dat de directie 

en stafpersoneel niet vertegenwoordigd worden in de GMR. 



3. De notulen worden op enkele punten toegelicht en vervolgens vastgesteld. 

4. De directie deelt mee dat het nog steeds gelukt is om alle groepen te bezetten, maar dat 

Corona veel extra tijd en werk vraagt.Op de studiedag richten we ons op stamgroepwerk en 

wereldoriëntatie.Het gespreid halen/brengen in A- en B-groepen betekent dat er 15 minuten 

per dag minder les is. Dit komt terug in het MT (management team) overleg.  

5. Verplaatst naar punt 7 

6. De directie informeert bij het bestuur of lunchouders een VOG nodig hebben. Verder blijven 

de huidige pleindiensten met ouders van kracht. 

7. De brandbrief van het team aan het bestuur heeft geresulteerd in een nader onderzoek door 

in opdracht van het bestuur. De communicatie hierover loopt via bestuur naar team en 

mogelijkerwijs via de MR/GMR 

8. Begroting komt volgende keer op de agenda. 

9. Idem met het schoolontwikkelplan  

10. Idem met het zorgbeleid 

 

 

 


