
 
     Agenda MR 

 
Datum: Woensdag 17 maart 2021 - 20:00 uur - Online meeting 
Aanwezig: Marietje Moll, Marleen Verhagen, Maurice van Irsel, Julie Ooms en Marissa Wits 
Notulist : Julie Ooms 
 
1. Opening – check in – hoe gaat het met iedereen? 
Iedereen deelt kort hoe ze deze tijd ervaren, de tijd dat de scholen weer open zijn maar nog 
wel met Covid te maken hebben. 
 
2. Schoolherstart - hoe is dit ervaren? 
Advies over mondkapjes, dit gebeurt minimaal. Het team van de Rosmolen draagt de 
mondkapjes bij het verplaatsen. Buiten draagt het team geen mondkapje. Mondkapjes is een 
advies en geen verplichting, kunnen we namelijk niet handhaven. Hetzelfde geldt voor groep 
7 en 8, zij verplaatsen zich in de school ook met mondkapje.  
Wanneer je gesprek hebt met een ouder wellicht nog wel een mondkapje. 
In de trompetter/parro nogmaals de aandacht vragen voor het advies over een mondkapje, 
niet zozeer voor jezelf maar ook voor anderen. 

● Afspraak: Marietje neemt dit ook op in het werkoverleg van donderdag 18 
maart. In de eerstvolgende trompetter wordt hierover gecommuniceerd.  

 
3. Mededelingen: 
- MR-GMR avond over financiën op 4 maart 19:00-22:00 (online meeting): Marleen en 
Marissa hebben deelgenomen. Hans Staps vragen of hij nog met de groep de laatste sheets 
wil doornemen. De meeting was heel rommelig.  

● Afspraak: Marietje nodigt Edwin Mathijssen uit bij een MR-vergadering voor 
een uitleg over de financiën.  

● In de trompetter werd de uitleg over de resultaten in het ouderportaal 
opgenomen. Belangrijk om te onthouden: Wat is de waarde van de toetsen? 
Wat heeft dit te maken met de voortgang nu? Dit wordt ook met de 
leerreisgesprekken besproken. Ook bij de rapporten is een stukje geschreven 
over de verandering die heeft plaatsgevonden, zodat ouders en leerlingen de 
rapporten niet verkeerd lezen. De toetsen laten ons zien hoe wij nu verder 
gaan. We proberen niet in achterstanden te denken maar in 
ontwikkelingslijnen. 

 
4. Notulen 20 januari 2021 
Aangepast en akkoord 
 
5. PR en communicatie 
Jody heeft vanwege haar privé situatie afgestemd met Marissa, dat Marissa het even 
overneemt. Marissa start het op en wanneer Jody er weer aan toe is, neemt ze het over. 
Marissa neemt contact op met de groep.  

- Afspraak: Marissa vraagt aan Lisette of zij ook bij de PR-groep wil? 



- PR: is een instagramaccount een bijdrage aan de Rosmolen? 
 
6. Week van de Rosmolen - digitale editie - april 
De inhoud van de Rosmolen is toch wel echt om ouders en toekomstige leerlingen naar de 
school te halen. Je wil dan de school laten zien. Marietje geeft aan dat er nog niks te merken 
is aan een terugloop in leerlingen. Maar misschien kunnen we wel kijken wat er mogelijk is. 
Idee: 2 leerlingen die een introductie geven over de school en op de school.  

● Afspraak: Leerlingen uit groep 7 of 8 vragen of zij een vlog willen maken voor 
de school. Bijvoorbeeld 2 leerlingen met een selfiestick die de school willen 
laten zien. Aan Martijn/Elly/Margot vragen of ze dat zien zitten. Julie kan het wel 
begeleiden. (*QR-code? op school hangen?) 

● Marietje vraagt Lisette of Lisette hier ook een PR momentje voor wil inrichten. 
Contact hiervoor opneemt.  

 
 
Vergadering alleen MR geleding: 
 
7. Profielschets nieuwe directeur 
Profielschets is doorgenomen met Marleen, Marissa, Lisette, Jeanne en Julie. De schets is 
doorgestuurd naar Marleen.  

- Afspraak: Marleen neemt contact op met Jeroen en bespreekt de opmaak van 
de vacature. Is dit voldoende of mogen/moeten wij meer aanleveren? 

 
8. Voorstel bespreken verkiezingen OG 
 
Verkiezingen oudergeleding voor schooljaar 2021-2022   
Protocol geeft aan:  
8 weken voor de verkiezingen moet de datum bekend gemaakt worden.  
Communicatie is inclusief de lijst met verkiesbare personen.  
En de mogelijkheid voor tegenkandidaten om zich binnen 2 weken kandidaat te stellen.  
1 week voor de verkiezingen moeten de stembiljetten zijn uitgereikt.  
  
Voorstel voor data op basis van protocol:  
Begin juli verkiezingen: week van 5-9 juli  
8 weken voor deze datum is het meivakantie.  
Dus voorafgaand aan de meivakantie de verkiezingen aankondigen => week van 26 april.  
Communicatie via de Trompetter van 29 april, maar ook via separaat bericht aan alle 
ouders.  
Sluitingsdatum voor tegenkandidaten: 28 mei.  
In MR vergadering 9 juni formeel besluit over wel/geen verkiezingen.  
Anders moeten stembiljetten op 28 juni worden meegegeven / digitaal gestuurd?  
Verkiezing in de week 5-9 juli  
In MR vergadering 14 juli wordt officieel vastgesteld wie namens de ouders zitting nemen 
in de MR voor schooljaar 2021/2022  
  
 



 
9. Bespreken voorstel enquête corona thuisonderwijs 
Akkoord 

● Afspraak: Marleen stuurt het voorstel naar Marietje, dan kan Marietje ervoor 
zorgen dat deze verstuurd wordt. 

 
10. Bespreken voorstel huishoudelijk reglement 
Het agendapunt schuiven wij door naar de MR-vergadering op 28 april. 
 
11. Bespreken voorstel indeling 
Het agendapunt schuiven wij door naar de MR-vergadering op 28 april. 
Opties voor de indeling bijvoorbeeld:  
- Notulen > 2020-2021 > …. 

- Huishoudelijk reglement > 2019-2020 > …..  
 
WVTTK 
Geen onderwerpen 
  
Notulist (28 april): Maurice van Irsel 
 
Extra afspraken: 

- Lisette even de informatie die ze schrijft over Parro voor de Trompetter nog even 
checken (Julie). Marietje kijk sowieso mee met Lisette. 

- Bart Heijnen benaderen of het mogelijk is voor de Rosmolen om een instagram 
pagina te openen (Julie).  


