
Medezeggenschapsraad o.b.s. De Eshoek 
Molenakkers 30, 9468 BM Annen, tel: 0592 271316 mr.eshoek@primah.org 

Secretaris: Dieuwerke Duursma dieuwerkeduursma@primah.org  

 

Datum  : 29-09-2020 

Tijdstip  : 20.00 - 22.00  

Locatie  : MEET (code: eshoekmr)  

Notulist : Dieuwerke Duursma  

Afwezig m.k.g.: Yvonne  

Notulen 

1. Opening en vaststelling agenda                                                             

    

Schoolreglement bij punt 7 toevoegen.  

Covid-19 vast agendapunt van maken bij mededelingen directie.  

Verkiezingen GMR bij punt 6 toevoegen.  

 

2. Notulen en actielijst (zie bijlage) (vaststelling) 

Notulen vastgesteld.      

Mediawijsheid komt in de week van de mediawijsheid in een mail naar ouders.      

                                                              

3. MR 2020-2021                                                                                                                               

a. Vergaderschema (zie bijlage) (informerend)  

Akkoord. De vergaderingen via de Meet starten om 20.00 uur. De vergaderingen live om 

19.30 uur.  

b. Taakverdeling MR (vaststelling)  

Akkoord.  

c. Rooster van afstreden (zie bijlage) (vaststelling)  

De volgende keer moet er naar de achterban gecommuniceerd worden wanneer er leden 

herkiesbaar zijn.  

d. Jaarplan MR (zie bijlage) (informerend)     

September toevoegen schoolreglement.   

e. Jaarverslag MR 2019-2020 (zie bijlage) (informerend)  

Akkoord.      

f. Telefoonlijst MR leden (zie bijlage) (vaststelling)     

Akkoord.                                                            

 

4. Ingekomen stukken (ter informatie)                                                                                                   

      a. Ingekomen brief ouder Eshoek (zie bijlage) 

(informerend)  

Besproken.  

 

5. Mededelingen directie                                                                                                                   

a. Vervanging en onderwijs bij ziekte door corona (zie bijlage) (informerend)     

Het protocol is aangepast. Het versnelt testen van leerkrachten gaat niet zo snel. Voor de 

ouders komt er een aangepaste beslisboom, richtlijn afstandsonderwijs en een samenvatting 

van het vernieuwde protocol.  De MR zal op 7 oktober van 20.00 uur tot 21.00 uur 
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bijeenkomen om de stukken te bespreken.  

b. 1 oktober telling (vaststelling)        

Nog niet opgevraagd. Maar de (voorziende) daling zet in.     

4 t/m 7 jarigen: 117  

8+: 147totaal: 264 

                                                                 

6. GMR-informatie                                                                                                                              20.40                                                                                              

         

a. Nieuwsbrief september 2020 (zie bijlage) (informerend)  

Gezien.  

b. Vacature ouder en leerkracht (zie bijlage) 

Stemming ouder: nummer 2 obs J. Emmens 

Stemming leerkracht: nummer 1 obs J. Emmens  

c. Brief GMR 'Gelukkig Nieuwjaar'(zie bijlage) (vragen beantwoorden)  

1. Is er binnen jullie MR behoefte aan een (gedeelte) van een MR vergadering in 

aanwezigheid van een aantal leden van de GMR? Zo ja, wat is dan het onderwerp dat 

geagendeerd wordt en welke datum past dan voor jullie het beste? 

Nee. Wij hebben een lid van de GMR in onze MR, het is voor ons niet noodzakelijk om een 

GMR uit te nodigen voor onze vergaderingen.  

2. Hoe hebben jullie als MR de afgelopen periode van de intelligente lockdown ervaren? Hoe 

was het geregeld? Wat zijn de parels van PrimAH geweest en wat zijn eventuele 

aandachtspunten voor in de toekomst? 

Tops: de Eshoek had het thuisonderwijs tijdens de lockdown goed voor elkaar. De MR van de 

Eshoek is vanaf het begin betrokken geweest. De ICT was binnen de stichting goed geregeld.  

Tips: de stichting moet 1 lijn gaan trekken. De stichting zorgt voor de kaders waarin de 

scholen hun eigen weg moeten vinden. Bij de afgelopen lockdown werd er niet voldoende 1 

lijn getrokken. Hierdoor kwam er ongelijkheid en was het niet duidelijk voor iedereen. De 

krachten zouden bij een volgende lockdown gebundeld moeten worden, zodat niet alle 

scholen het individueel moeten uitzoeken.  

3. 12 januari 2021, Save the date. Open (G)MR avond. Hebben jullie als MR een onderwerp 

waarvan jullie zeggen dat het goed is om dit stichtingbreed te bespreken? 

Wat is de rol van stichting PrimAH? Met als aanleiding de coronacrisis. De stichting 

uitnodigen als gastspreker. 

 

7. Schoolgids     

Extra: schoolreglement 

In het document aangeven dat er nog protocollen etc. Ten grondslag liggen aan het 

reglement.  

Verder is het reglement akkoord.                                                    

a. Schoolgids 2020-2021 (zie bijlage) (vaststelling)  

Akkoord.  

b. Instemming schoolgids (zie bijlage (tekenen)                                                                                             

         

 

8. Scholingsplan 2020-2021 (zie bijlage) (informerend)      

Is in werking.                                                          

 



9. MR thema – avond                                                                                                                          

a. Organisatie thema-avond februari 2021      

15 februari is de thema-avond. Marieke en Mariska gaan nadenken over de invulling van 

deze avond. In november komt dit punt weer terug op de agenda.  

     

10. Analyse                                                                                                                                              

a. Analyse veiligheidsenquête leerlingen 2019-2020 (zie bijlage) (informerend)  

De MR is akkoord. Wat opviel was de veiligheid op het plein. Er moeten meer ogen en oren 

komen op het plein. Er is een proef gestart met tutoren (leerlingen uit groep 8) die 

rondlopen op het plein om de pleinwacht te ondersteunen.  

 

11. Kopij MR-vergadering voor Nieuwsbrief 

Op dinsdag 29 september was de eerste MR vergadering van het schooljaar 2020-2021. De 

vergadering vond door Covid-19 plaats via de Meet. Tijdens de vergadering is er gesproken 

over de ontwikkelingen van Covid-19. Het protocol, de richtlijn thuisonderwijs en de 

beslisboom zijn aangepast en worden binnenkort besproken in de MR en daarna gaat het 

naar ouders. Wij hebben als MR mogen stemmen voor nieuwe leden van de GMR. Het ging 

om een leerkracht kleine school en een ouder kleine school. De GMR heeft ook gevraagd tip 

en tops te geven over de afgelopen Covid-19 periode. De MR was tevreden over de aanpak 

van de Eshoek en over de aanpak van het ICT-team.  Een tip was 1 lijn trekken binnen de 

stichting. Verder zijn de schoolgids en het schoolreglement besproken en vastgesteld. Er is 

een analyse gemaakt van de afgenomen veiligheidsenquête. Dit is terug te vinden op 

scholenopdekaart.nl. De volgende MR vergadering is op donderdag 5 november. Dan wordt 

er onder andere gesproken over de voortgang van de actieplannen uit het schoolplan, 

scholen op de kaart en de organisatie van de thema-avond.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR Dieuwerke Duursma via: 

mr.eshoek@primah.org.  

      

12. Rondvraag                                                                                                                                         

         

Volgende week extra MR vergadering m.b.t.. Covid-19: woensdag 7 oktober van 20.00 uur 

tot 21.00 uur.  Alleen de onderwerpen die door Anja worden gestuurd.  

 

13. Sluiting   

22.06                                                                                                                                            

         

Actielijst:  

Dieuwerke  Schoolreglement toevoegen aan jaarplan.  

Dieuwerke  Stemming GMR doorgeven  

Dieuwerke  Antwoorden op vragen GMR doorgeven  

Dieuwerke  Notulen mailen naar GMR  

Dieuwerke Anja  Vastgestelde documenten tekenen  

Anja  Oktobertelling correct in de notulen.  

Mariska en Marieke Organisatie thema-avond  

Dieuwerke  Covid-19 vast punt op de agenda van maken 
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