
 

 

Notulen MR vergaderingen 2020-2021 

 

14-09-2020 

Aanwezig:  

Sharona Malfait, Koen Boot, Coen van Oers 

Marga van Alphen, Corné van den Bemt, Jan Peeters 

In deze 1e vergadering van dit schooljaar werd vooruit gekeken naar dit schooljaar aan de 

hand van het nieuwe jaarplan. Er werd gesproken over de ontruimingsoefening, het 

infectiepreventiebezoek en het plan van aanpak 2020-2021 betreffende de RIVM richtlijnen 

en protocol van de PO-raad. De kascontrole van de overblijfgelden worden verplaatst naar 

de start van schooljaar 2021-2022 i.v.m. het huidige continurooster. 

Daarnaast werden de functies voor dit schooljaar verdeeld en werden de evaluatie van het 

jaarplan 2019-2020, de schoolgids 2020-2021 en het Schoolondersteuningsprofiel 2020-2021 

goedgekeurd. 

 

26-10-2020 

Aanwezig:  

Chantal van der Meer, Koen Boot, Coen van Oers 

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

Deze vergadering werd digitaal gehouden via Microsoft Teams. Er is gesproken over de 

contacten met de GMR,  het rapport ventilatie FUTURA, het vernieuwde protocol vanuit de 

PO-raad, de opvolging van een leerkracht die naar een collega-school vertrekt, het 

naderende thema-bezoek van de onderwijsinspectie en de leerlinggegevens per 1 oktober 

2020. Tevens werd het jaarplan 2020-2021 vastgesteld. 

De volgende vergadering (16 november) zal in het teken staan van het continurooster, wat 

momenteel tijdelijk wordt gehanteerd i.v.m. de Covid-19 richtlijnen. 

 

16-11-2020 

Aanwezig:  

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

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

Deze vergadering stond in het teken van de evaluatie van het continurooster. Het 

continurooster wordt met instemming van de MR verlengd tot de meivakantie 2021. Mocht er 

meer zicht komen op “het nieuwe normaal”, dan wordt na een ouderenquête besloten over 

het eventueel vast invoeren van het continurooster of het teruggaan naar de oude 

schooltijden. Er wordt voor de Kerstvakantie een enquête verspreid onder ouders. 

 

 

 

 



 

 

09-12-2020 

Aanwezig:  

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

Ilse Jochems, Marga van Alphen en Jan Peeters 

Deze vergadering werd digitaal gehouden via Microsoft Teams. Het betrof een ingelaste 

vergadering n.a.v. vragen van ouders over de overgang van een leerkracht naar een 

Borgesiusschool 

 

25-01-2021 

Aanwezig:  

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

Marga van Alphen en Jan Peeters 

Deze vergadering werd digitaal gehouden via Microsoft Teams. Er is gesproken over de 

reactie van de GMR op de verstuurde brief over de overgang van een leerkracht naar een 

Borgesiusschool, over de enquête over schooltijden, over de besteding van de 

werkdrukmiddelen, over het afstandsonderwijs. Daarnaast werd de begroting voor 2021 

goedgekeurd.   

 

22-03-2021 

Aanwezig:  

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

Marga van Alphen, Ilse Jochems, Marco Romme en Jan Peeters 

Ook deze vergadering werd digitaal gehouden via Microsoft Teams. Meneer Marco nam 

hierin de vrijgekomen plaats van meneer Corné over. In het eerste deel van deze digitale 

vergadering sloot een GMR-afvaardiging van de Borgesius-stichting aan. Hierna werd 

gesproken over het Corona-protocol, de resultaten van de ICT enquête die afgenomen was 

tijdens de lockdown, een inspectieronde van de brandweer en het Juniorcollege. Daarnaast 

werd instemming verleend aan de tijdelijke verlenging van het huidige continurooster tot aan 

de zomervakantie. 


