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Datum bespreking : 25 januari 2021 Volgende bespreking : 6 april 2021
Deelnemers :

Afwezig met afmelding :
Afwezig zonder afmelding :
Distributielijst :

# Onderwerp Omschrijving van besluit

datum Onderwerp Omschrijving # Uitstel Eigenaar Gepland gereed
Werkelijk 
Gereed

Opening
25-01 opening Geen bijzonderheden

Notulen
25-01 notulen Geen bijzonderheden

Vaststellen agenda
25-01

Ingekomen stukken
25-01 Ouders geen
25-01 Overig geen

Bezetting

25-01 Bezetting
Bezetting is besproken met de MR leden. Aanvullend is de situatie mbt online 
lesgeven uitgelegd.

Mededelingen 
directie/bestuur

Te bespreken stukken

25-01 Jaarverslag MR Is besproken. Geen commentaar en kan geplaatst worden. ok

25-01 RI&E

- Bezetting mbt de BHV-ers is geupdate
- Er staat nog een speeltoestel regelmatig voor de nooduitgang van het speellokaal. 
Op dit moment is de nooduitgang overigens wel vrij. Overwegen om de nooduitgang 
te laten vervallen.
- Update van de RI&E benodigd in 2021

ok

25-01 Uitkomst enquetes
Uitkomst van de enquetes van de ouders zijn toegelicht. Highlights:
- Overall positief
- vergeleken met 2 jaar geleden is de communicatie behoorlijk verbeterd.

ok

25-01 Schoolbegroting Schoolbegroting is toegelicht en akkoord bevonden door de MR ok

Rondvraag

28-9 Verkeerssituatie

René heeft navraag gedaan bij de gemeente. Conclusie van de gemeente is dat er 
niks veranderd en dat het oorspronkelijke plan (gebruik van pionnen) in de optiek 
van de gemeente de juiste actie is op dit moment. Vervolgstappen te bepalen nadat 
een stukje geplaatst is in de MijnSchool app.

René

28-9 layout waterlelie
Overwegen om de lay-out van de Waterlelie te moderniseren. Lay-out van het logo 
blijft zoals het is. Lay-out van documenten zijn/worden gemoderniseerd.

Bianca 1 maart 2021 ok

24-11 MR documenten Stukken van de MR op de website plaatsen René ok
24-11 Lay-out agenda/notulen Huidige lay-out van de notulen en agenda graag vereenvoudigen Michiel 25 januari 2021 ok

24-11 Parnassys
Ingrid ; wie van de ouders/verzorgers krijgt de schoolenquete? A; Alleen de 
eerstgenoemde ouder in Parnassys. Vraag staat uit bij Parnassys  of beide 
ouders/verzorgers de enquete's kunnen krijgen in de toekomst.

Pieky

24-11 Verkeerssituatie
Er dient een stukje tekst geschreven te worden over de verkeerssituatie voor in de 
nieuwsbrief. Stukje dient verstuurd te worden via MijnSchool zodra de scholen open 
gaan.

Yvonne

Let op! : kopieer formule in laatste kolom bij uitbreiding van de lijst

Allen, site MR

Notulen MR Waterlelie

Commentaar


