
 

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Eshoek 

Molenakkers 30, 9468 BM Annen, tel: 0592 271316 eshoek@primah.org 

Secretaris: Dieuwerke Duursma mr.eshoek@primah.org 

  

Datum: 16-06-2020 
Tijdstip: 19.30-21.30  
Locatie: Meet   
 
Aanwezig: Marieke de Vries, Marcel Alberts, Hennie van der Schuur, Dieuwerke Duursma, Bertjan 
Langbeek, Anja Gerding, Tanka Weijer.  
 
Afwezig: Yvonne en Mariska later.  
_________________________________________________________________________________ 

1. Opening en vaststelling agenda  

Werkverdelingsplan wordt toegevoegd aan punt 7.  

2. Notulen en actielijst 12-05-2020  

-Er zijn tijdens de coronaperiode een aantal bijeenkomsten geweest met de MR. Van deze 
bijeenkomsten zijn geen notulen gemaakt.  
-Bij de notulen van 12 mei mist de actielijst.  
-Het actiepunt sociale media van Mariska moet nog worden uitgevoerd.  

3. Ingekomen stukken  

Geen ingekomen stukken.  

4. Mededelingen  

De formatie is besproken. Het is bijna rond. In de laatste Nieuwsbrief komt informatie over welke 
leerkracht voor welke groep komt te staan.  

5. SOP  

Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van vorige jaar. Dit schooljaar heeft de Eshoek goed 
gekeken naar de verschillende orthobeelden. De Eshoek heeft aangegeven welke ondersteuning ze 
bij de verschillende orthobeelden bieden en bij welke orthobeelden de grens ligt (waar de eshoek 
geen ondersteuning in kan bieden). Het document wordt elk jaar weer opnieuw bekeken ivm 
wisseling van leerkrachten.  
Het document is akkoord.  

6. Richtlijnen gescheiden ouders 

Deze richtlijn is al eerder in de MR geweest. Is weer terug om nog even weer kritisch naar te kijken. 
Richtlijn is akkoord.  

7. MR 2020-2021  
 

a. Jaarplan  
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Het volgende moet nog toegevoegd worden aan het jaarplan:  
Oktober – persoonlijke analyse van de veiligheidsenquête.  
Juni – werkverdelingsplan + veiligheidsenquête.  

b. Rooster van aftreden  

Aanpassen.  
De termijn van Mariska (PG) en Marieke (OG) is bij uitblijven van aanmelding nieuwe leden verlengd. 

c. Jaarverslag 2019-2020  

Goed gekeurd.  

d. Vergaderrooster MR 2020-2021  

Goed gekeurd.  
De vergaderingen zijn in eerste instantie via MEET. Deze vergaderingen starten om 20.00 uur. 
Wanneer de vergaderingen weer op de Eshoek plaatsvinden zal de starttijd veranderen naar 19.30 
uur. De laatste vergadering zal afgesloten worden met een hapje en een drankje en zal daarom 
starten om 17.00 uur.  

 Werkverdelingsplan  

Het plan is goedgekeurd.  

8. Schoolgids 2020-2021  

De schoolgids voor 2020-2021 is nog niet klaar. De schoolgids komt in september in de MR.  

9. GMR-informatie  

Er zijn in de GMR twee vacatures:  
Lid oudergeleding grote scholen 
Secretaris  

10. Kopij MR-vergadering voor Nieuwsbrief.  

16 juni was de laatste MR vergadering van het schooljaar 2019-2020. In deze vergadering is het 
schoolontwikkelingsplan goedgekeurd. In dit plan wordt aangegeven welke begeleiding de Eshoek 
kan bieden bij verschillende orthobeelden. Ook is de richtlijn voor gescheiden ouders, het 
werkverdelingsplan, het jaarverslag MR 2019-2020 en het jaarplan MR 2020-2021 goedgekeurd. De 
termijn van Mariska (Personeelsgeleding) en Marieke (oudergeleding) is verlengd voor drie jaar.  

Het vergaderrooster van de MR 2020-2021  
1. Dinsdag 29 september 20.00-22.00  
2. Donderdag 5 november 20.00-22.00 
3. Woensdag 13 januari 20.00-22.00 
4. Dinsdag 2 maart 20.00-22.00 
5. Donderdag 22 april 20.00-22.00 
6. Woensdag 16 juni 17.00-19.00 
 

In de eerste vergadering van de MR komen de volgende onderdelen aanbod:  
- 1 oktober telling  
- Taakverdeling MR 
- Schoolgids 2020-2021 
- Jaarverslag MR 2019-2020 
- Scholingsplan 2020-2021 



- Organisatie thema-avond feb. 2021  
- Analyse veiligheidsenquête 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR.  
Dieuwerke Duursma  
mr.eshoek@primah.org  

11. Rondvraag  

Bertjan: hoe is de start volledig weer naar school verlopen. Goed.  
Tanka: hoe gaat de ouderavond van 23 juni over de overgang van groep 2 naar 3 eruit zien? Via 
MEET. Tanka gaat deelnemen aan deze ouderavond.  

12. Sluiting  

21.33 uur.  

Actielijst  

Mariska  Sociale media - Nieuwsbrief  

Dieuwerke  Jaarplan aanpassen  

Dieuwerke  Rooster van aftreden aanpassen  
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