
MR veragdering 26 augustus 2020 
• Hygiene op school & coronamaatregelen. We bespreken welke maatregelen de school op dit 

moment neemt t.a.v. corona. Noodplan voor corona wordt door directie opgesteld. 
• Hoge kosten TSO. In het verleden is de TSO door een grote groep ouders niet betaald. We 

stemmen in met voorstel directie om ouders voor te leggen dat er gezien de tekorten 2 
keuzes zijn: verhogen TSO gelden of gelijke dagen met continurooster.  

• Toelichting jaarplan door directie. Als ook de voortgang van het plan van aanpak. 
 
MR vergadering 30 september 2020 

• Noodplan & hybride onderwijs. We bespreken de (on)mogelijkheden van het opdelen van 
groepen en een vierdaagse schoolweek (hier wordt bovenschools over nagedacht). We 
bekijken hierin de belasting voor leerlingen, ouders en teamleden. 

• Voortgang plan van aanpak interim directie. We bekijken het plan van aanpak en stellen vast 
dat er veel gerealiseerd is.  

• Jaarplan 2020-2021 en schoolplan 2020-2023. Feedback jaarplan is verwerkt, PMR heeft nog 
een paar puntjes, deze worden verwerkt. Hiermee is het jaarplan vastgesteld. Feedback t.a.v. 
schoolplan wordt met directie a.i. gedeeld en door hen verwerkt. 

• Communicatie. We bespreken hoe communicatie verloopt, waarvoor het wordt ingezet en 
welke kanalen hiervoor worden gebruikt. De wens is regelmatiger te gaan communiceren via 
social schools. Over sommige onderwerpen wordt communicatie gemist. 

 
MR vergadering van 28 oktober 2020 

• In het bijzijn van de bovenschools bestuurder is de evaluatie van de interim directie ter sprake 
gekomen. Voor het vervolg zijn er door bestuurder 2 opties gegeven: 

o Optie 1: Interimperiode verlengen voor nader te bepalen periode, profiel opstellen 
voor structurele oplossing, open procedure starten en gegadigden, waaronder 
Cathelijne matchen op het profiel. 

o Optie 2: Profiel opstellen, procedure met alleen Cathelijne als kandidaat matchen op 
het profiel. 

• Daarnaast is het noodplan besproken. MR heeft meerdere verbeteropties aangedragen. 
Tegenover de 9-daagse schoolweek zoals door interim directie naar ouders is 
gecommuniceerd, staat de MR vooralsnog niet positief. Ook is de inzet van leerkrachten in 
quarantaine zitten maar niet ziek zijn, onderbelicht. Het noodplan wordt verder uitgewerkt 
 

MR vergadering 25 november 2020 
• Schoolplan de Kring 20-23 wordt vastgesteld.  
• Proces benoeming nieuwe directie de Kring wordt besproken. We wegen de verschillende 

opties. MR en interim directie gaan in gesprek om voortgang en plan voor de toekomst te 
bespreken. 

• Noodplan wordt besproken, wanneer er meer uitval is op de Kring (wegens corona). Noodplan 
treedt nog niet in werking. 

• Uitslag kwaliteitsonderzoek & schooltijden. Uitslag kwaliteitsonderzoek krijgen we 
gepresenteerd.  Zeer verdeelde ouderpopulatie bij vraag over gelijke schooltijden in 
kwaliteitsonderzoek. Directie heeft besloten om het onderzoek naar andere schooltijden niet 
te starten.  


