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Secretaris: Dieuwerke Duursma dieuwerkeduursma@primah.org  

 

Datum  : 05-11-2020 

Tijdstip  : 20.00 - 22.00    

Notulist : Dieuwerke Duursma  

Afwezig m.k.g.: Marieke, Yvonne   

Notulen 05-11-2020: 

1. Opening en vaststelling agenda (vaststelling) 
Vastgesteld  

2. Notulen en actielijst 29-09-2020 (vaststelling)  
Mediawijsheid niet in de nieuwsbrief maar een aparte mailing.  
Notulen vastgesteld.  

3. Ingekomen stukken  
Geen ingekomen stukken.  

4. Mededelingen directie (informerend) 
Geen mededelingen.  

5. Covid (informerend)  
Richtlijn aangepast en de aanpassingen besproken. De persconferentie van afgelopen 
dinsdag besproken. De teamleden die afwezig waren i.v.m. Covid even aangegeven hoe het 
met deze leden gaat. Besproken hoe het in deze tijd nu met het team gaat.  

6. Actieplannen uit schoolplan (voortgang)  
Bekeken welke actieplannen er zijn voor de periode 2019-2023. Besproken hoe de uren van 
de leerkrachten worden ingezet bij de verschillende actieplannen.  

7. Richtlijn groepsindeling en –samenstelling (informerend) 
Besproken hoe het dit jaar is gegaan. Er zijn geen wijzigingen.  

8. Scholen op de kaart (informerend)  
De website is vernieuwd. Alle gegevens zijn ingevuld door Anja. Er wordt geprobeerd om 
het zo up-to-date te houden.  

9. GMR-informatie  
Alle posities zijn weer ingevuld in de GMR. Vier nieuwe leden.   
De open GMR-avond is besproken.  
De 1 lijn van Stichting PrimaAH is besproken. Ook de directie is hiermee bezig.  
Volgende week vergadering met raad van toezicht.  
Kennisgemaakt door de voorzitter van de GMR met de nieuwe ARBO arts.  

10. MR thema-avond (voortgang) 
Online thema-avond.  
Optie: Gezamenlijke Webinar ouder-kind (jong-oud) 
's Middags te volgen. In de klas al besproken met de kinderen. MR vindt deze optie goed.  
Volgende stap: het ICT-team inzetten.  
Komt volgende keer weer op de agenda.  

11. Kopij MR-vergadering voor Nieuwsbrief  
Op donderdag 5 november was de tweede MR-vergadering van het schooljaar 2020-2021. 
De vergadering vond door Covid-19 plaats via de Meet. Covid-19 staat als vast agendapunt 
op de agenda. Er is kort gesproken over de huidige ontwikkelingen ontremd het virus en de 
consequenties voor de Eshoek. Er is gekeken naar de actieplannen uit het schoolplan 2019-
2023 en de richtlijn groepsindeling en-samenstelling is besproken. Verder heeft de MR het 
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gehad over de site: www.scholenopdekaart.nl. Op deze site staan verschillende scholen met 
informatie over die scholen, waaronder de Eshoek. Op 15 februari wordt er een thema -
middag/avond georganiseerd. Deze thema -middag/avond zal online gaan plaatsvinden. Op 
woensdag 13 januari is de volgende MR-vergadering. Er wordt dan onder andere gesproken 
over het formatieplan (verwachte aantal groepen), het financieel verslag en begroting van 
de MR, de actieplannen en de MR thema–middag/avond.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR Dieuwerke Duursma via: 
mr.eshoek@primah.org. 

12. Rondvraag  
Hoe gaat het met het afstandsonderwijs voor de leerlingen die thuis zitten i.v.m. Covid. Het 
zijn niet heel veel leerlingen. Het loopt soepel. Het voordeel is dat de leerlingen nu ook de 
boeken thuis hebben. Kinderen die ziek zijn (niet Covid gerelateerd) komen niet in de Meet.  
Wanneer komt de inspectie weer langs? Als er aanleiding voor is.  

13. Sluiting  
20.58 uur.  

 

Actielijst notulen 5-11-2020 

Mariska en Marieke  Organisatie thema-avond  
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