
 

 

 

 

 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 

Datum: Woensdag 23 september 2020 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Fijn om weer ‘fysiek’ en 
binnen Merlijn te kunnen vergaderen. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststelling vorige notulen 
De notulen van 10 juni 2020 worden vastgesteld. Ze worden verstuurd naar de leden van de 
(G)MR en de directie en ze worden op de website geplaatst. 
 

4. Mededelingen vanuit het vooroverleg met Janneke 

• Janneke vraagt de MR de schoolgids goed te keuren. Er is het een en ander 
aangepast, maar minimaal. Het voornemen is om dit schooljaar de schoolgids aan te 
passen, zodat hij volgend schooljaar compacter en up-to-date is. Ook de TSO 
brochure 2020-2021 is minimaal aangepast, kinderen die 3x in het schrift staan eten 
voortaan een week buiten de groep. 

• De TSO reserves staan los van de OR reserves, de bijdragen voor TSO en OR staan op 
verschillende rekeningen. Voor de TSO wordt een verantwoording aan ATO afgelegd 
en aan de MR toegestuurd. Voor de OR rekening vindt jaarlijks een kascontrole 
plaats door de MR. Eventuele reserves komen ten goede aan de kinderen en de TSO. 

• Indien ouders rijden voor schoolactiviteiten (bijvoorbeeld Bleijendijk) is er een 
mondkapjesplicht, deze worden verstrekt door school. 

• Er zijn positieve reacties binnengekomen n.a.v. de bouwavond. Er waren ook een 
paar ouders met vragen, Janneke heeft contact opgenomen met deze ouders. De MR 
blijft de communicatie binnen Merlijn en naar ouders volgen. 

• Er komt een nieuw protocol luizencontrole, in veel groepen hebben kinderen luizen.  

• Janneke is blij met de MR als ‘critical friend’, ze voelt zich gesteund, maar de MR 
houdt haar ook scherp. 

 
5. Vaststelling jaarverslag MR 2019-2020 

Het jaarverslag 2019-2020 wordt vastgesteld en wordt verstuurd naar de leden van de (G)MR 
en de directie en op de website geplaatst. 
 

6. Vaststelling activiteitenplan 2020-2021 
Er worden nog wat kleine zaken aangepast in het medezeggenschapsreglement en het 
activiteitenplan. Beide documenten worden vastgesteld en op de website geplaatst. Het 
activiteitenplan is een werkdocument en kan in de loop van het jaar, indien nodig, nog 
aangepast worden. De verdeling van de taken verschuift naar de volgende vergadering, 



 

 

omdat Stefan niet aanwezig is. De MR informeert bij de GMR voor een scholing ‘MR en 
achterban’. Er wordt een berichtje op Social Schools geplaatst om een vaste toehoorder te 
werven. Ook stellen de leden van de MR zich via een kort stukje voor aan de ouders. Verder 
wordt gebrainstormd hoe de MR in contact kan komen met de achterban en hoe de notulen 
onder de aandacht gebracht kunnen worden. 
 

7. Vaststelling schoolgids 2020-2021 
De schoolgids wordt vastgesteld. Er moeten wat kleine puntjes aangepast worden, deze 
worden doorgegeven aan Janneke. 
 

8. Vaststelling TSO brochure/begroting 2020-2021 
De TSO brochure met begroting wordt vastgesteld. Er moeten wat kleine puntjes aangepast 
worden, deze worden doorgegeven aan Janneke. 
 

9. TSO verantwoording en inzet TSO reserves 
Anita geeft een toelichting op de TSO verantwoording. De werkgroep TSO (1 persoon van 
elke bouw en Claire, de TSO coördinator) heeft ideeën aangedragen voor de inzet van de TSO 
reserves. In de loop van dit schooljaar moet in ieder geval een deel van de TSO reserves 
ingezet worden ten behoeve van de kinderen. Ook de schoolraad wordt nog gevraagd naar 
ideeën. 
  

10. Terugblik en kascontrole OR 
Een deel van de activiteiten van de OR kon ten gevolge van Covid-19 niet doorgaan. Jurek 
heeft op 14 september met Lonneke de kascontrole uitgevoerd, deze was in orde. Ook de OR 
moet gaan nadenken over de inzet van een deel van de OR reserves. Jurek neemt dit mee 
naar hun volgende vergadering. 
 

11. Notulen GMR 
Er zijn nog geen notulen van de GMR vergadering, omdat deze een dag eerder was. 
Notulen OR 
De OR gaat de inschrijving bij de Kamer van Koophandel aanpassen, omdat de namen van de 
directeur, voorzitter en secretaris niet meer kloppen. Verder wachten ze af wat Covid-19 
gaat brengen voor de activiteiten in dit schooljaar. Om de OR onder de aandacht te brengen 
maken ze tijdens de volgende vergadering een filmpje voor Social Schools. 
2 parkeerplaatsen van de parkeerstrook voor Merlijn zijn voortaan voor het parkeren en 
opladen van elektrische voertuigen, gemeentebeleid, helaas is er geen contact geweest met 
de school. De OR vraagt zich af of er een bord geplaatst kan worden voor kort parkeren. 
Vanuit de PMR 
Er zijn geen mededelingen. 
 

12. Ingekomen post 
Er was geen ingekomen post. 
 

13. Actielijst 
De actielijst wordt bijgewerkt. 
 

14. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 

15. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. De volgende vergadering is op 25 
november 2020. 


