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Agenda vergadering, donderdag 25 juni 2020 
 

 
 

1. Opening en vaststellen agenda        19:00 
Inventariseren wie er een rondvraag heeft. 

 
2. Goedkeuren verslag vorige vergadering       19:05  

   
3. Corona           19:10 

Sinds 8 juni gaan de kinderen weer fulltime naar school. We bespreken de huidige situatie. 

 
4. Besteding oudergelden         19:20 

Ouders hebben de afgelopen jaren soms een extra bijdrage overgemaakt aan de school. 
Door deze extra stortingen en incidentele overschotten is er een spaarpotje ontstaan. De  
MR overlegt over een goede besteding van deze gelden. 
 

5. Werkverdelingsplan          19:40 
Eenmaal per jaar moet de personeelsgeleding van de MR het werkverdelingsplan goedkeuren. 
Hierin wordt o.a. beschreven welke personeelsleden welke taken op zich nemen, hoeveel uur er 
wordt besteed aan lesgeven en voorbereiding. Ook wordt hierin vastgelegd hoe de overheids- 
gelden t.b.v. werkdrukvermindering worden ingezet. 

 
6. Schoolgids           20:00 

Er ligt een nieuwe versie van de schoolgids voor. Deze moet worden goedgekeurd door de  
oudergeleding. 
 

7. Reglementen           20:20 
In samenwerking met Henk Nieborg zijn er nieuwe reglementen opgesteld voor de MR  
Reigerlaan, de nieuw op te richten deelraden en het nieuw op te richten platform. Deze liggen  
voor ter goedkeuring. 

 
8. Vragen en opmerkingen aan de directie       20:45 

Leden van de MR worden vaak door ouders aangesproken en weten daardoor wat er leeft onder 
de ouders. Tijdens dit agendapunt kunnen de MR leden deze veelal huishoudelijke zaken kort onder  
de aandacht brengen bij de directie. 
 

9. Mededelingen directie         21:00 
Zaken die nog niet aan bod zijn gekomen, maar die Geert graag nog kort wil delen met de MR  
 

10. Keuze nieuwe voorzitter         21:10 
Daan heeft aangegeven na bijna 5 jaar voorzitterschap het stokje over te willen dragen. We  
kiezen een nieuwe voorzitter uit ons midden.  
 

11. Ingekomen post en actielijst        21:20 
Bespreken van de voortgang van acties. 

 
12. Rondvraag           21:25 

 
13. Einde vergadering          21:30 
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