
 

 

 

Medezeggenschapsraad Educatief Centrum ‘t Sparrenbos 

 

 

Vergadert op donderdag 24 september 2020 

19.30 uur, locatie at Home: Teams 

 

Aanwezig: Thijs, Melinda, Pamela, Hans en Sonja 

Notulen: 

1. Opening 
Thijs wenst ons welkom 
 

2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken 
GMR: Mabel mailen of zij ons de stukken van de MR naar de secretaris kan 
doorsturen. Thijs vraagt Jorn om een aantal malen bij ons aan te sluiten, kort. 
Dit om de verbinding met de GMR te krijgen/houden. 

 
3. Verslag vorige overleg 

Goedgekeurd. 
 

4. Social Schools: 
Veel positieve reacties van ouders. Fijn dat alles bij elkaar hebt. Fijn dat 
vragen snel beantwoord worden. Wel verschil per leerkracht, maar geen hele 
grote problemen. 
Voor leerkrachten is het naar ouders wel prettig communiceren, maar naar 
elkaar is nog zoeken. Ondanks dat er wel afspraken over zijn. 
Absentiemeldingen gaan nu ook al veel beter en het is ’s morgens veel 
rustiger aan de telefoon. 

 
5. Kind Centrum Monitor 

Hans vraagt om input vanuit MR om mee te nemen als school. 
Onze tips en tops mailen we naar Hans. Daar gaat hij dan mee aan het werk. 
Yvonne vragen of zij deze ook wil mailen. Sonja regelt dit. 

 



6. Schooltijden enquête  
We discussiëren en bespreken de voor- en tegens met elkaar om wel of niet 
de enquête te houden. De enquête mag gewoon eerder worden gehouden, 
dat is geen probleem. Alleen zijn er ouders die het bijzonder vinden dat wij 
onze toezeggingen niet nakomen. We zouden ervoor kunnen kiezen om de 
enquête af te nemen en dan de schooltijden pas een jaar daarna in te laten 
gaan. Daar zien we echter weinig heil in. We besluiten om toch de enquête 
een jaar later te houden zoals is afgesproken ondanks het bericht in de 
nieuwsbrief van 10 juli j.l. Thijs, Melinda en Yvonne  maken een concept brief 
voor de ouders namens de MR om dit besluit toe te lichten. Pamela en Sonja 
kijken er nog eens overheen en vullen eventueel aan. 
 

7. Vaststellen huishoudelijk reglement met rooster van aftreden 
Sonja stuurt het medenzeggenschapsregelement door naar de MR geleding. 
Jaarverslag: wat hebben we bereikt dit jaar. Dit is de afgelopen jaren niet 
geschreven. Thijs gaat dit maken en Melinda gaat hem hierbij helpen. Dit is 
wel netjes en hoort erbij. 
 

8. Kiezen voorzitter, secretaris en afvaardiging bij GMR 
Thijs: voorzitter 
Sonja: secretaris 
GMR: ouder Jorn van Gelder  

 
9. Vaststellen jaarplanning 

Jaarplan ‘20-21 toegevoegd en de datum aangepast in het regelement. 
 

10. Vaststellen vergaderdata 
Zie rooster notulist. 
 

11. WVTTK/Rondvraag 
Presentje Annette: Rode wijn en een ‘bloemetje regelt Thijs. 
Kraamkado Milon: Melinda gaat dit halen en brengt dit weg. 
Er is een MR budget, daar wordt dit uit betaald. 

 
12. Sluiting vergadering om 21.30 uur 

Fijne avond! 
 

Rooster notulist 20-21 
 

Datum   Notulist  

Donderdag 24 september  Sonja U  

Woensdag 28 oktober  Melinda  

Dinsdag 1 december  Pamela  

Donderdag 11 februari  Yvonne  

Maandag 15 maart  Melinda  

Woensdag 28 april  Pamela  

Dinsdag 1 juni (reserve)  Sonja U  

Donderdag  1 juli  Yvonne  

 

 

 

 


