
 

MR De Kameleon  

Agenda 

25 augustus 2020 
 

 

 

 

 

Aan: Alle MR-leden 

Van: Melanie Schintz-Privée 

CC: Stephanie de Groot 

Betreft: Agenda MR.  

 

Aanwezig: Melanie, Sacha, Stephanie en Petra, Stefan 

 

Afwezig:  

 

 

 

Nr. 

 

Datum Tijd Onderwerp   

1.   5 min Opening en vaststellen agenda 

 

  

2.   5 min Bespreken en goedkeuren notulen 

vorige vergadering (juni 2020). 

 

Stephan wordt als volgt geschreven Stefan. 
Verder geen op- en/of aanmerkingen, notulen goedgekeurd.  

 

3.   10 min Actiepuntenlijst   - Sacha heeft Sarkon gemaild over het MR reglement. Moet je deze 

naast de GMR reglementen ook hebben op school. Wacht nog op een 
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Petra, Stefan en Sacha: Uitzoeken 

zittingsperiode MR-geleding; MR-

regeement opzoeken en afspraken 

vernieuwen 

Stephanie: Opperen bij bestuur of er 

een enquête over het thuisonderwijs 

een idee is om daar tips en tops uit te 

halen. 

Stephanie: aanpassingen in 

bewoordingen in alle plannen die 

hierboven zijn besproken. 

antwoord. Melanie stuurt  ook Jan Bruin een mail hierover met dezelfde 

vraag. 
- Stephanie heeft de vraag uitgezet en wacht nog op antwoord van 

het crisisteam. 

 

4.   15 min Schoolkoers 2020-2024 

Basis voor flyer 2020-2024 

Onderwijskundig beleid 2020-2024 

 

Schoolkoers bij deze vastgesteld/goedgekeurd. 
 

 

5.   10 min Schooljaarplan 2020-2021 

 

Schooljaarplan bij deze vastgesteld/goedgekeurd   

6.   5 min Brace – onderzoek Stephanie geeft een samenvatting over de presentatie Elselien. 
 

 

7.   5 min Start schooljaar  Goede start, wel zorgen om de toekomst betreffende corona / 

thuisonderwijs / ziekte leerkrachten / ziekte leerlingen. 

 

Startgesprekken zijn ´s middags opengezet, dit zou ´s avonds gedaan 

worden ivm werkende ouders. 

 

8.   10 min Sinterklaas – Pieten We sluiten aan bij het Sinterklaasjournaal, zonder onze mening hierover 

te geven. Dit wordt ook zo gecommuniceerd naar de ouders toe in de 

social schools. 
 

 

9.   5 min Corona De ventilatie systemen voldoen. Woensdag 26 augustus worden ze 

aangezet. Hiernaast wordt er ook natuurlijk geventileerd.  
 

10.   10 min Informatie vanuit de directie 

 

geen opmerkingen Doorlopend 
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11.   5 min Informatie vanuit A-team 

 

- De ouderbijdrage digitaal digitaal innen via WIS kost 50 euro 

opstartkosten en 0,25 cent per leerling. Voordeel is beter overzicht 

wie/wat betaald heeft. 
Eventueel ouderbijdrage 0,25 verhogen.  

Doorlopend  

12.   5 min Informatie vanuit de 

ouderklankbordgroepen: 

 

Kameleon 

 

Eureka 

  Doorlopend 

13.   5 min Lief en Leed 

 

  

14.   10 min Vaststellen actiepunten 

 

Stephanie: Opperen bij bestuur of er een enquête over het 

thuisonderwijs een idee is om daar tips en tops uit te halen. 
 

 Sacha heeft Sarkon gemaild over het MR reglement. Moet je deze 

naast de GMR reglementen ook hebben op school. Wacht nog op een 

antwoord. Melanie stuurt  ook Jan Bruin een mail hierover met dezelfde 

vraag. 

 

Bij het aanmaken van de oudergesprekken, het inschrijven graag 

vanaf 20.00 uur openzetten. 

 

Stephanie communiceert met Marjanna onze keuze betreffende 

roetveegpieten. En ook zet Stephanie dit in een social schools naar 

ouders.  

 

Stephanie gaat vergelijken tussen Wis collect bij Social schools of bij 

Fiep. 

 

Stephanie zoekt uit of het al mogelijk is dit jaar over te stappen naar 

Fiep. 
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Stephanie zet annulering schoolreis in de nieuwsbrief.  

15.     1 min Vaststellen datum volgende 

vergaderingen 

 

Zie hieronder voor planning  

16.   5 min WVTTK/ Rondvraag 

 

Schoolreis 
De schoolreis van 8 oktober wordt geannuleerd ivm corona. 

Dit wordt verrekend met de eigen bedrage van dit schooljaar.  

 

Stefan zit namens de Kameleon in de 

Ondersteuningsplanraad (OPR) van het 

Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. 

 

 

17.   1 min Sluiting 

 

  

   Jaarplanning MR: 

1e vergadering augustus 

(schooljaarplan) 

2e vergadering 9 november 

(begroting) 

3e vergadering 11 januari (begroting 

vastst.) 

4e vergadering 22 maart 

5e vergadering 31 mei (formatie, 

vakantieplanning, ouderenquête) 

  

      

 

 

 



 

5 

 
 

Naam + 

Jaar van aantreden 

Jaar van aftreden Geleding 

Sacha Schuermans 

2016-2017 

2019-2020 Leerkracht 

Melanie Schintz 

2017-2018 

2020-2021 ouder 

Stefan Schell 

2017-2018 

 2020-2021  ouder 

Petra Riemens 

2019-2020 

2022-2023 leerkracht 

 


