
 

 

Notulen MR vergaderingen 2019-2020 

02-09-2019 

Aanwezig:  

Chantal van der Meer, Koen Boot, Coen van Oers 

Marga van Alphen, Ilse Jochems, Corné van den Bemt, Jan Peeters 

In deze 1e vergadering van dit schooljaar werd gesproken over het overlast van de 

hangjongeren, het protocol leerlingverdeling, het werkplan van de MR, de aanwezigheid van 

de directie bij een vergadering en werd het schoolplan goedgekeurd. 

Na de vergadering werd de kas van het overblijven gecontroleerd en ook deze werd 

goedgekeurd. De kosten voor het overblijven blijven ook dit jaar hetzelfde.  

 

02-09-2019 

Aanwezig:  

Chantal van der Meer, Koen Boot, Sharona Malfait 

Marga van Alphen, Ilse Jochems, Corné van den Bemt, Jan Peeters 

In de tweede vergadering van dit schooljaar werd gesproken over de formatie, de 

leerlingenstroom, het schoolondersteuningsprofiel, het jaarplan en de planning hiervan en de 

verkeersveiligheid. Daarnaast werd de schoolgids besproken en vastgesteld.  

In de volgende MR vergadering wordt o.a. de begroting vastgesteld. 

 

20-01-2020 

Aanwezig:  

Sharona Malfait, Coen van Oers, Marga van Alphen, Ilse Jochems, Corné van den 

Bemt, Jan Peeters 

In de derde vergadering van dit schooljaar werd gesproken over het stakingsgebeuren, de 

vervangings-problematiek, het bezoek van het College van Bestuur aan TaLente, de 

verkeersenquête en het vervolg hierop. Ook werd de begroting voor 2020 goedgekeurd. 

 

28-04-2020 (via Microsoft Teams) 

Aanwezig:  

Chantal van der Meer, Sharona Malfait, Koen Boot, Coen van Oers, Marga van 

Alphen, Ilse Jochems, Corné van den Bemt, Jan Peeters 

In deze ingelaste MR vergadering vanwege de Corona-crisis werd het plan van aanpak voor 

het (gedeeltelijk) opengaan van TaLente besproken en goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14-05-2020 (via Microsoft Teams) 

Aanwezig:  

Chantal van der Meer, Koen Boot, Coen van Oers, Marga van Alphen, Ilse 

Jochems, Corné van den Bemt, Jan Peeters 

In de 5e vergadering van de MR dit schooljaar werd het vakantierooster en de planning van 

de studiedagen voor 2020-2021 goedgekeurd. Er werd gesproken over de stand van zaken 

van de formatie, de besteding van de werkdrukgelden, de financiën van het overblijven, de 

ontwikkelingen in het verkeer en over de aanschaf van digiborden en Chromebooks. 

Daarnaast werd er teruggeblikt op het onderwijs op afstand en de gedeeltelijke opening van 

de scholen.   


