
 

NOTULEN         
Schooljaar 2020 – 2021         
 
Datum:  dinsdag 26 januari 2021 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur  
Notulist(e):        Stephanie Maas 
Voorzitter: Geert van Rijt 
Locatie:  via Teams 
Afwezig: n.v.t. 

Algemeen   

Opening 
Vaststellen van de 
agenda 
 
Notulen vorige 
vergadering 

 
Geert opent de vergadering. Verwelkomt Susanne (nieuw MR-lid) en 
Willemien Geers (contactpersoon GMR) 
 
Goedgekeurd. 

 

 

Gezamenlijk Deel  Actiepunten Besluiten Naam 

Afstemming MR / GMR GMR en MR willen graag met 
elkaar in verbinding staan. GMR is 
op dit moment bezig met het 
maken van een folder voor MR 
leden waarin algemene vragen 
beantwoord worden.  
 
Alle contactpersonen van de GMR 
zoeken minimaal 1 keer per jaar 
contact op met alle MR’en van 
Prodas. 
 
De GMR organiseert in het 
voorjaar een (digitale) thema-
avond.  
 
Willemien neemt onze vraag over 
het vaker ontmoeten van andere 
MR’en mee naar de GMR en gaat 
kijken of er vaker iets 
georganiseerd kan worden.  
 

 Willemien 

Stand van zaken Er liggen twee scenario’s klaar 
omtrent de advisering van de 
leerlingen uit groep 8. Wanneer er 
zaken definitief zijn wordt dit 
gecommuniceerd naar de ouders.  
 
Wanneer ouders vragen hebben of 
zaken lastig vinden adviseren we 
ouders om contact op te nemen 
met de directie van school of de 
desbetreffende leerkracht. 
 
Binnen Prodas wordt gekeken of 
er scholen zijn die in aanmerking 
komen voor bepaalde subsidies.  
 
Er wordt een terugkoppeling 
gegeven aan alle ouders over de 
voorgang en organisatie van het 
thuisonderwijs. De focus van het 

 directie, 
Stephanie 

 

 

 

 

Allen 

 

 

 

 
 
directie 
 
 
 
directie + 
Geert  

 

 



 

onderwijs ligt op het doorlopen van 
de jaarplanningen en het 
aanbieden van alle lesstof. 

 

 

Begroting 2021 Begroting is akkoord.  Alle MR-leden 

Studiedag 22 februari Er wordt gekeken of de studiedag 
verzet wordt of niet. 
Oudergeleding MR gaat akkoord 
met het laten staan van deze 
studiedag. 

  

MR deel   Actiepunten Besluiten Naam 

Verslagen GMR / OPR Geen notulen   

Ingekomen post Info MR bladen worden door 
gegeven. 
 
Susan gaat de MR start cursus 
volgen 

 Stephanie 
 
 
Susanne 

Input volgende MR / 
Rondvraag  
 

Agendapunten volgende MR 
vergadering:  
-Kijken naar de mogelijkheden 
voor een evaluatie van het 
thuisonderwijs door ouders.  
 
-Voor wie loopt het termijn in de 
MR af? 

 Geert 

 

Volgende vergadering 16 maart 2021 


