
MR-vergadering 

 

 

 

 

Datum: 

Tijd: 

Locatie: 

Voorzitter: 

Secretaris: 

Notulist: 

Agenda MR-vergadering 

 

30.09.2020 

20:00-22:00 

Kallameer 2  Woerden 

Bart Hugen 

Isabel Schijf-Rook 

Marjolein Hartog 

Tijdstip  Onderwerp  Korte toelichting  Status Voorbereiding
  

20:00 

 

Opening 

 

Bespreken praktische zaken: 

-Hoe gaat het met iedereen? 

-Heeft iedereen toegang tot 
Share Point? 

-Kort doornemen afspraken 
ambitiegesprek 

-Jaarplanning: welke 
onderwerpen willen we dit 
jaar bespreken? 

-Vergaderdata + notulist 
2020-2021: 

30.09.2020 Marjolein 
26.11.2020 Corine 
27.01.2021 Arwen 
25.03.2021 Mariska 
19.05.2021 Marjolein 
24.06.2021 Corine 
-Datum gezamenlijk etentje. 

Informatief/  

meedenken/ 

doorlezen verslag 

ambitiegesprek 

 
 
 

Allen 

20:10 Reglementen We hebben vanuit Kalisto 
concept regelementen voor 
MR opgestuurd gekregen. 
Zouden we deze zo kunnen 
gebruiken? 

Doorlezen / 

meedenken 

Allen 

20:20 Bespreekpunten 
Hellen 

Welke punten vanuit MaRap, 
Jaarplan en overige agenda-
punten willen we met Hellen 
bespreken. 

 Allen 

20:30 
Hellen sluit 
aan 

MaRap/ Jaarplan Van tevoren de MaRap 
doorlezen en waar mogelijk 
vragen al in document 
stellen. 

Onduidelijkheden worden 
tijdens de vergadering 
besproken. 

Voorbereiden; 
doorlezen/  

Informatief 

Hellen 

20:50 Evaluatie thuis-
onderwijs Corona en 

Van tevoren evaluatie thuis-
en online onderwijs in de 

Doorlezen/ 
informatief 

Hellen 



plan van aanpak 
komende periode. 

corona periode doorlezen en 
vragen in document stellen. 

Is er een plan vanuit de 
school voor de komende 
periode t.a.v. Corona (wat 
gebeurt er als 
leerkrachten/leerlingen in 
quarantaine moeten) 

21:10 Directievoering 
nieuwe structuur 

Mondelingen update van 
Hellen m.b.t. de stand van 
zaken van de directievoering 
nieuwe structuur 

Mondeling / 
Informerend 

Hellen 

21:30 Nieuw formatieplan Aanpak nieuw formatieplan; 
Met elkaar voorwaarden 
bespreken voor Hellen om 
mee te nemen in eerste 
brainstorm met directie.  

Mondeling / 
discussie 

Allen 

21:40 Realisatie t/m 
augustus 2020 

 

Van tevoren de realisatie 
doornemen en vragen 
formuleren.  

Thuis doorlezen/ 
informerend 

Hellen 

21:55 Huishoudelijk 

regelement  

(Welk onderdeel is 

aangepast?) 

 

Van tevoren doornemen en 
onduidelijkheden 
opschrijven. 

 

Dit document wordt via de e-
mail verstuurd. 

Thuis doorlezen/ 
Instemmingsrecht 

 

 

Hellen 

 

 

 

 Rondvraag    

22:00 Groepsfoto Trek je mooiste kleren aan 

      

 Hellen maakt de 
foto. 

 


