
Vergadering:  MR  
Datum:  maandag 25 januari   
Plaats:  op afstand  
Tijd:  19.30 uur aanvang vergadering  
Afwezig: L.N. 
  
Notulen 

  
1. M.K. opent de vergadering en heet ons allen welkom.   
  
2. A.E. neemt de mededelingen door. Het jaarverslag is besproken. Deze wordt nog met 

L.N. besproken of die volledig is en op de website kan.  
  

3. Goedkeuring notulen (7-10-2020 en 6-7-2020)  
 Bij de volgende MR vergadering worden de notulen voortaan bijgeleverd. De notulist leest 

de  
goedgekeurde notulen daarna nog na en deelt deze met A.E. A.E. plaatst deze op de site. 
De notulen van 17 november worden goedgekeurd. W.S. deelt de Online verdiepingscursus 
met de overige MR leden.  
 

4. Er zijn drie ingekomen stukken   
 
De personeelsgeleding van de MR is bij elkaar gekomen n.a.v. een vraag vanuit een  
personeelslid over de studiedag die online of fysiek gevolgd kan worden. In de aankondiging 
werd door een aantal mensen het online alternatief gemist.     
 
Gesprek dhr van Limpt  
L.N. is afwezig. In een volgende vergadering zal zij toelichting geven. 
Met betrekking tot imagoschade. W.S. geeft aan dat zij had verwacht dat de stichting 
initiatief neemt in plaats van afwachten wat de Keuchenius voor vragen heeft.  
Bijv. een leuk artikel in het kompas geregeld door het bestuur.  
Verbouwing schoolgebouw, goed voor het imago van de school, maar zien nu de bui alweer 
hangen dat dit naar achter geschoven wordt.  
 
Vraag vanuit personeel ventilatie (25-01 toegevoegd) 
Tijdens de studiedag heeft de Hoofd Huisvesting informatie gedeeld van een onderzoek. Het 
luchten van de bovenlokalen en de lokalen van groep 5 en 6 baart diverse collega’s zorgen. 
Toch blijkt volgens onderzoek alles te voldoen aan de eisen. Toch delen wij als 
personeelsgeleding de zorgen van de collega’s.  
 
Werkgroep voor mogelijk wijziging lestijden 
Collega’s gaven aan dat het onduidelijk was hoe het traject verlopen was. Er is te weinig tijd 
om op grond van onze informatie een keuze te maken. Er mist dus tijd en overleg.  
 

5. Mededelingen vanuit de GMR  
Er zijn geen mededelingen vanuit de GMR. M.S. neemt contact op met W.P. voor eventuele 
op- of aanmerkingen. 

  
6. Rondvraag  

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
                                       
7. Sluiting. 



M.K. sluit de vergadering om 20.45 uur. 


