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MR   vergadering   Sabina   van   Egmondschool   

  

  

  

 
Vergadering   MR   05-11-2020   

Vergadering   MR   

Plaats   via   Google   Meet   ivm   Corona     

Tijd     Donderdag   5   november   2020.   Tijd:   19.30   -   21.30   uur   
  dhr.   vd   Veeken   vanaf   20.00   uur.     

Bijzonderheden     

Voorzitter   dhr   Eeltink   

Notulen   dhr   Zegel   (tevens   opening)   

Aanwezig   dhr   vd   Veeken,   dhr   Eeltink,   dhr   Zegel,   mevr   Biesheuvel,   
mevr   Rosendaal,   mevr   Stierman   
  

Met   kennisgeving   afwezig:   
  

  
   



TK:   Ter   kennisgeving  
O:     Overleg   
BS:   Brainstormen   
B:     Besluit   
M:    Mededeling   
KV:   Korte   vraag   
IN:   Instemming   
INP:   Instemming   Personeel   
INO:   Instemming   Oudergeleding   
A:   Actie   
  

Tijd   Agendapunt     doel   door:   

1.   Opening   TK     

2.   Vaststelling   Agenda   O   allen   

3.   Notulen   en   actielijst   vorige   agenda   
  

Actiepunten:    
- Mevr   Stierman   mailt   Zilverschoon   voor   het   

aanmelden   van   de   mr   cursus   vanuit   De   
Waard.   

- mevr   Gaillard   en   dhr   Eeltink   kijken   samen   
naar   het   financieel   jaarplan.   

- Dhr   Eeltink   stuurt   een   link   met   een   
vragenlijst   over   de   medezeggenschap   van   
de   mr,   hoe   de   mr   functioneert   en   hoe   de   
dynamiek   is   in   de   vergaderingen.     

  

O   AE     

4.   Ingekomen   stukken   
  
  

TK   AE     

5.   Jaarverslag   school   (2019-2020)   TK   JvdV   

6.   Onderhoud   gebouwen   TK   JvdV/   MR   

7.   (Evaluatie)   Schooljaarplan   TK   JvdV   



8.   Bespreking   uitkomsten   Quickscan   TK   JvdV   

9.     Kascontrole   rekening   voor   minder   bedeelde   
gezinnen   

IN     OMR   

10.     Financieel   jaarverslag   AC     IN   PM   
AC/Secretaris   
MR   

  Dhr.   Van   der   Veeken   geeft   aan   dat   hij   een   paar   
keer   per   jaar   van   leerkrachten   of   de   intern   
begeleiders   te   horen   krijgt   dat   zij   zich   onprettig   
voelen   tijdens   gesprekken   met   ouders.   Dhr.   Van   
der   Veeken   geeft   aan   dat   leerkrachten   en   ib-ers   
aangeven   dat   er   ouders   zijn   die   verbaal   en/of   
non-verbaal   emoties   tonen   als   boosheid,   
frustratie,   teleurstelling,   maar   ook   cynisme   of   
sarcasme.   Dhr   Van   der   Veeken   geeft   aan   dat   hij   
begrijpt   dat   dergelijke   uitingen   kunnen   leiden   tot   
een   gevoel   van   onveiligheid,   omdat   de   
leerkrachten   ervaren   dat   er   op   de   persoon   wordt   
gespeeld.   
  

Dhr.   Van   der   Veeken   geeft   aan   dat   hij   de   
veiligheid   van   de   leerkrachten   belangrijk   vindt.   
Dhr.   Van   der   Veeken   geeft   aan   dat   hij   graag   in   
overleg   met   de   oudergeleding   en   de   MR   tot   
kaders   zou   willen   komen   waarbij   het   zowel   voor   
de   ouders   als   de   leerkrachten   duidelijk   is   welke   
ruimte   er   is   voor   emoties   en   hoe   een   leerkracht   
kan   handelen   wanneer   er   sprake   is   van   een   
onveilige   situatie.   
  

Gedragsprotocol   
(Aangepaste   tekst   is   geel)   

IN   MR/JvdV   

11.   Overige   zaken   vanuit   het   bestuur   -   TK   JvdV   

12.   Mededelingen   GMR     
-   

TK     IvL     

13.   Identiteit   O   MR/   JvdV   

14.   Rondvraag   O   AE   

https://docs.google.com/document/d/10tBPIalNNAozuJwDceiKkY6nUy3IIXc83cHxP4Lsue0/edit


    
  

    

  
  
  


