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Bram heet iedereen welkom.
Notulen van 27 augustus 2020 zijn goedgekeurd.
Laure wordt door Paul officieel geïnstalleerd als lid van de MR.
Hoe is de coronaperiode verlopen binnen alle scholen?
Waar worden de gelden binnen samenwerkingsverband aan
uitgegeven? Dit wordt besproken binnen de OPR.
De OMR zoekt contact met Anneke, zij kan de vragen van de
OMR beantwoorden.
Het SOP (School OndersteuningsProfiel) is opnieuw ingevuld.
Vanaf nu wordt dit in een vast format, Perspectief Op School
(POS), gezet. Dit is voor alle scholen in het
samenwerkingsverband hetzelfde format.
Het SOP wordt jaarlijks opnieuw beschreven. We nemen het
SOP door vóór 1 november, Bram bundelt onze vragen en
stuurt ze naar Anneke. De opmerkingen worden de volgende
keer meegenomen.
We nemen het vervangingsbeleid samen door ter info voor de
OMR. De PMR heeft ingestemd met het vervangingsbeleid
2020-2021.
De nieuwbouw loopt op schema.
We bekijken de PowerPoint ‘de inrichting van de nieuwbouw’.
Elke twee jaar worden de statuten en reglementen opnieuw
opgesteld. De wet- en regelgeving is onveranderd, maar de
missie en visie van de MR is wel opnieuw opgesteld.
De spelregels die horen bij de missie en visie kunnen vervangen
worden door het huishoudelijk reglement.
Bram en Gonnie bekijken samen de statuten en reglementen
en doen een voorstel in februari 2021.

Activiteitenplan MR

Het activiteitenplan is besproken en wordt aangevuld. Daarna
wordt het gepubliceerd.
Missie en Visie MR
De missie en visie is met Paul besproken. De missie en visie
worden gepubliceerd op de website.
Jaarverslag MR
Het jaarverslag van de MR wordt gepubliceerd op de website.
Rondvraag
- Opdidakt geeft aan dat de dyslexie-leerlingen extra
spelling en lezen thuis moeten gaan doen, ipv
(gedeeltelijk) op school. Hoe komt het dat leerlingen dit
niet meer op school aangeboden krijgen?
- Laure en Gonnie maken een voorstelstukje voor de
website.
Wat koppelen we terug naar
- Laure Berben is geïnstalleerd als nieuw lid van de MR.
onze achterban?
- De missie en visie van de MR wordt gepubliceerd op de
website.
- Het jaarverslag van de MR wordt gepubliceerd op de
website.
- De PMR heeft ingestemd met het vervangingsbeleid
2020-2021.

