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1. Controle actiepunten en inventarisatie ontvangen post 

Ontvangen post wordt besproken. 

2. Notulen 8 april 2020 

Vaststellen notulen 8 april 2020 (zie Bijlage N). 

3. Mededelingen 

De MR en schoolleider doen mededelingen. 

4. Heropening school 

De MR en schoolleider bespreken de beleidsmatige aspecten van de gedeeltelijke 
heropening van de school. 

5. Onderwerpen die leven onder ouders en het team 

Oudergeleding en personeelsgeleding informeren de schoolleider over onderwerpen die 
leven onder ouders en in het team. 

6. Rondje klassen 

Schoolleider informeert de MR over de gang van zaken in de verschillende leerjaren. 

7. Schoolgids 2020-2021 

De schoolleider biedt de Schoolgids 2020-2021 aan ter instemming aan de oMR. Vaststelling 
geschiedt uiterlijk 31 mei door de voorzitter (zie Bijlage C). 

8. Werkverdelingsplan en Taakbeleid 2020-2021* 

Heilsam is nur, wenn im Spiegel der 

Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft 

und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele 

Kraft. 

• Carol Buschgens (OMR) 

• Suzanne Pittie (PMR) 

• Fleur Smeets (voorzitter, OMR) 

• Zyxcban Wolfs (secretaris, PMR) 

•  

AGENDA 
DATUM: 6 mei 2020* 

Datum: 13 mei 2020 

▲ = besloten gedeelte: alleen de benoemde MR-leden en mogelijk de schoolleider zijn aanwezig bij 
onderwerpen die behoren tot het besloten gedeelte van de vergadering. Op de inhoud van deze 
gesprekken rust een geheimhoudingsplicht. 
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De schoolleider legt het conceptwerkverdelingsplan en het concepttaakbeleid 2020-2021 
voor aan de pMR. De pMR en schoolleider bespreken de vervolgprocedure, onder andere de 
wijze waarop het draagvlak wordt getoetst. 

9. Conceptformatieplan BLS 2020-2021* en besteding werkdrukmiddelen* (▲) 

De schoolleider en MR bespreken het formatieplan en de besteding van de 
werkdrukmiddelen voor komend schooljaar. De personeelsgeleding informeert de 
oudergeleding (zie Bijlage B1 en B2). 

10. Omvang medezeggenschapsraad 

Op initiatief van de personeelsgeleding wordt het draagvlak om de medezeggenschapsraad 
uit te breiden naar in totaal zes leden verkend (zie Bijlage A). 

11. Verwerking van persoonlijke gegevens in basisadministratie 

De MR laat zich informeren over de wijze waarop persoonlijke gegevens in de 
basisadministratie worden verwerkt en hoe de controle daarop verloopt. 

 

*Deze agendapunten werden ook reeds besproken tijdens een vergadering met de 
personeelsgeleding en de schoolleider op 6 mei 2020. 

 

Bijlagen worden niet bij deze agenda verstrekt. 


