
Vergadering MR met Bestuur Maandag 5 oktober om 19.30 uur.

Notulen MR vergadering om 20.30 uur 

Aanwezig: Ellen, Jan, Yildiz, Liesbeth (via zoom) en Sylvia (notulist)
Afwezig: Marjolein

Mededeling
Er is een vraag vanuit het Bestuur hoe de MR aan zijn informatie komt vanuit de ouders.
Ons voorstel is om eens in het half jaar een enquete er uit te gooien naar alle ouders, mocht er een 
rede zijn om dit eerder te doen dan kan dit uiteraard.
De MR, de teams, het bestuur en directie komen hiervoor met een aantal vragen, maar de enquete 
wordt namens de MR verstuurd.

MR organisatie
We willen als MR dat alle besluiten via alle leden van de MR worden genomen, dit mag ook via de 
app, maar het is wel fijn als dit door iedereen akkoord wordt gegeven. De stukken moeten dan naar 
alle Mr leden worden gestuurd of naar de voorzitter van de MR zodat deze het doorstuurt naar de 
andere leden.

Mocht het weer zo ver komen dat de scholen moeten sluiten vanwege corona hoe zien wij als MR 
dan de samenwerking met het bestuur?
We stellen voor om elkaar dan via zoom zo snel mogelijk te treffen, zo vaak als nodig is. Mocht het 
vaker nodig zijn kunnen we een deel van de MR en bestuur per keer laten bijeenkomen 
(afvaardiging). We proberen elkaar via de app zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Een voorstel
is om eventueel ook een app te maken met MR en bestuur.

Verkiezingen MR
Tandem:
Daphne Spil
Talitha Butter-de Haan ouder Noah en Vienna Splinter
Adinda Boven ouder van Dinairo

Flierefluiter:
Jaap Gorter ouder van Aranxa
Sonja Bos ouder van Jurgen en Rogier

Hoe gaan we de verkiezingen doen?
Digitaal kunnen we niet voorkomen dat er meerdere keren wordt gestemd.
Onze voorkeur gaat er naar uit om met briefjes te stemmen bij de poorten.
Sylvia stuurt een mail naar alle 5 de ouders met de vraag of de ouders een stukje willen sturen.
Aan het eind van de herfstvakantie op vrijdag 16 oktober willen we een voorstel stukje met foto van 
de MR leden binnen hebben.
Op maandag 19 oktober zal het voorstelstukje op social schools en parro komen
Op vrijdag 23 oktober krijgen de kinderen een stembiljet mee naar huis.
Het stembiljet kan worden ingeleverd van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 30 oktober.
Op vrijdag 6 november zal op beide scholen de uitslag bekend worden gemaakt.

We vergaderen 4 weken na de vergadering van het bestuur.



Rondvraag:
Wat is onze rol met betrekking tot de nieuwbouw op de Tandem?


