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Medezeggenschapsraad (MR) 

 
 
 
 
 
 

Notulen vergadering: 20210128 
 

1. Opening en agenda Anita notuleert 

2. Vaststellen notulen Vastgesteld  

3. Ingekomen stukken Formatieproces en klachtenregeling. De klachtenregeling is op 
de website geplaatst. De vertrouwenspersonen zijn ook de 
contactpersonen van deze regeling.  

4. Covid-19 De noodopvang loopt snel vol. We hebben minimaal 20% tot 
35% van de kinderen in de opvang. De groepen worden nu per 
twee groepen opgevangen. Dat geeft rust voor de kinderen. De 
belasting van de leerkrachten loopt op omdat ze onderwijs en 
opvang verzorgen. 
Contact ouders: in de komende periode geven we de 
mogelijkheid om facultatief gebruik te maken van een gesprek 
met de leerkrachten. Leerkrachten zetten dit open in Social 
Schools. Met als doel om te bespreken hoe het is gegaan en wat 
we hiervan mee kunnen nemen naar de komende tijd om de 
kinderen te voorzien in hun onderwijsbehoeften.  

5. Onderwijshuisvesting De status hebben we besproken. Er wordt volop over de vorm 
overlegt met de gemeente. Begin februari komt daar 
duidelijkheid over. Het staat op de agenda voor de volgende 
keer.  
Een volgende stap is het opstellen van het programma van 
eisen. Het gaat om twee programma’s. Voor elke school wordt 
dit apart beschreven.  

6. Notulen GMR 
- Formatieproces 
- Jaarverslag 
- Nieuw huisreglement 
- PGMR lid 

Formatieproces: geen vacatures het komende schooljaar 
Jaarverslag: deze is goedgekeurd 
Huisreglement: deze wordt vernieuwd. 
Vanuit de GMR is de vraag gekomen voor een personeelslid van 
de stichting hieraan wil deelnemen.  

7. Ouder participatie Verschuiven we naar de volgende keer 

8. Schoolondersteuningsplan 
Daltonbeleidsplan 

Schoolondersteuningsplan hebben we besproken en zal ook op 
de agenda staan van de volgende vergadering. In dit plan wordt 
besproken hoe de zorg erop school eruit ziet. We hebben stil 
gestaan bij de ambitie die we als school hierin hebben. Daar 
komen we op terug. 
Twee leerkrachten van Beekpark zijn de Dalton coördinatoren. 
Per item wordt dit besproken met het team. Wij moeten dit jaar 
het beleidsplan hebben herschreven. R.H. pakt er elke  
2/3 2weken een item uit. Deels wordt de visie aangepast en/of 
herschreven. Dit delen we met de MR. Uiteindelijk willen we 
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onze Dalton visie laten tekenen zodat we in één oogopslag 
kunnen laten zien waar Dalton op Beekpark voor staat.  

9. Notulen plaatsen De ict-er plaats de notulen op de website 

10. Rondvraag   Van welke criteria maken we gebruik bij het aannemen 
voor nieuwe collega’s?  
Dit gaat om diverse criteria waaronder onderschrijven 
onze visie, opleiding bereidheid, teamdynamiek et 
cetera 

11. Volgende vergadering   17 maart 2021 

 
 
 

 


