
 

Notulen  MR vergadering  

dinsdag 13 juli  2021  (online) 15.30 - 16.30 

 

Tijd: 15.30-16.30 

Voorzitter: OMR lid 

Notulist: Pmr lid 

 

 

Aanwezig: directie ,Pmr leden 4x ivm met nieuwe en afscheidnemende leden,  3x OMR 

leden 

Afwezig:  Omr lid Middelharnis 

 

 

Nr.  Onderwerp  

1 Welkom/Vaststellen agenda  
De Voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast zoals deze op dit moment bekend 
is 
De notulist vraagt of de vergadering mag worden opgenomen voor het eventueel later de 
notulen bij te werken. 
Er volgt een voorstelrondje voor de nieuwe MR leden diverse leden nemen afscheid.  

2 Goedkeuren vorige notulen: 
Naar aanleiding van de notulen komt naar voren dat er voor de ouders nog geen 
filmpje is gemaakt om kennis te maken met het Kenniscentrum. PMR lid zal dit 
communiceren met de directie. 

- Ouders willen meer weten wat er in de MR besproken weten wordt. Misschien op een 
informatieavond een tafeltje waar mensen vragen kunnen stellen aan de MR 

De notulen worden goedgekeurd en zullen op de site geplaatst worden 
 
Kunnen de laatste 2 notulen op de site?  
de notulist gaat hiervoor zorgen 

3 Mededelingen 
❏ Diverse leden nemen afscheid en worden bedankt 
❏ Een personeelslid uit OBL heeft aangegeven dat zij weer deel wil gaan nemen in de 

MR. We zijn er blij mee. Ze zal voor de volgende vergadering worden uitgenodigd. 

5 Bespreekpunten/mededelingen OMR ( ouders die in de MR zitten)  
❏ Er is een bezwaar dat de logopedisten uit de formatie zijn gezet. Alle contracten die 

tijdelijk werden niet verlengd. Deze twee mensen waren nog niet in vast dienstverband. 
Er wordt voor gekozen om een brief naar de raad van toezicht te sturen. De formatie is 
zonder dat de MR hiervan op de hoogte was gedeeld met de ouders. 

6 Bespreekpunten/ mededelingen van de PMR ( personeelsleden die in de MR zitten)  
- Er wordt gesproken over de ontwikkelingen bij CSG van de laatste maanden. Er is nu 

weinig meer aan te veranderen.  
- Het werkplan wordt besproken en dit kan de volgende vergadering besproken en er 

mee aan de slag te gaan. Dit kan ook opengesteld worden voor de ouders 

7 Vanuit de directie: 
Schoolgids De schoolgids wordt per locatie bekeken en zal via mail verspreid worden 



ter goedkeuring . OMR geeft aan dat de jaarplanner wel van belang is. Vooral de 
studiedagen zijn dan belangrijk omdat ouders voor opvang moeten zorgen 

8 Bespreekpunten per locatie: 
Oud Beijerland 

● Er wordt besproken wat er aan gedaan kan worden om de stukken vanuit OBL sneller 
aangereikt te krijgen. De MR leden zullen hier op aandringen en verzoeken om dit op 
tijd aan te leveren.  

● De afstand tussen ouders en leerkracht is groter geworden door Corona en het 
Kenniscentrum. Vooral het contact aan de poort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


