
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 : 02-03-2021 

Tijdstip: 20.00 - 22.00    

Notulist: Dieuwerke Duursma  

Afwezig m.k.g.: Marieke iets later en verlaat om 21.30 uur de vergadering.  

Notulen 02-03-2021: 

1. Opening en vaststelling agenda (vaststelling) 

Extra punten:  

- Extra financiële middelen vanuit het rijk 

(mededelingen).  

- Nieuwe methoden (na punt 7).  

Zie bijlage 1. 20.00  

2. Notulen en actielijst 05-11-2020 (vaststelling)  

Vastgesteld.  

Zie bijlage 2. 20.10  

3. Ingekomen stukken  

a. Financieel jaarverslag MR (vaststelling) 

Vastgesteld. Er is dit jaar geld over omdat er i.v.m. de 

Coronaperiode weinig is uitgegeven.  

Zie bijlage 3. 20.20 

4. Mededelingen directie (informerend) 

a.  Schoolsluiting code oranje en code rood: nogal 

verwarrend, het wordt meegenomen naar DIBO.  

b. Social schools het nieuwe mijnschoolinfo.  

c. Inzet van nieuwe middel van extra financiële 

ondersteuning van het Rijk. De Eshoek is een plan aan 

het ontwikkelen voor de inzet hiervan.  

 20.30 

5. Covid (informerend)  

-Er is een nieuw protocol  

-Er is een standaardbrief van de GGD voor het geval er 

een corona besmetting is in een klas.  

-De Eshoek hoop dat er binnenkort wat versoepelingen 

aankomen.  

 20.50 

6. Tevredenheidspeiling onderwijs op afstand en 

noodopvang. (informerend) 

De MR heeft een aantal tips gegeven voor de opstelling 

van de vragen uit de enquête.  

Zie bijlage 4.  21.10 

7. Beleid interne mobiliteit (informerend) 

De conciërge is eruit omdat dit niet een functie is die 

bestaat binnen de Eshoek. Dit valt onder de gemeente.  

Zie bijlage 5.  21.20 
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a. Voortgang nieuwe methode (informerend) 

Er zijn een aantal methoden van zaakvakken die aan 

vervangen tot zijn. Er zijn actiegroepen binnen de 

Eshoek die aan het onderzoeken zijn welke nieuwe 

methoden er worden aangeschaft.  

8. GMR-informatie  

a. Nieuwsbrief GMR (december, februari)  

gb.  

Zie bijlage 6.  21.30 

9. MR thema-avond (voortgang) 

De avond is geparkeerd. Op de achtergrond wordt er 

nog aan gewerkt. Dit jaar niet meer doorlaten gaan 

verplaatsen naar volgend schooljaar.  

 21.35 

10. Vakantierooster Stichting PrimaH 2021-2022 

(informerend) 

De margedagen moeten nog worden ingevuld. Dit komt 

op de volgende MR vergadering weer aanbod.  

Zie bijlage 7.  21.40 

11. Kopij MR-vergadering voor Nieuwsbrief  

Op dinsdag 2 maart was de derde vergadering van de 

MR. De geplande vergadering in januari was door de 

situatie rondom Covid niet doorgegaan. Wel is de MR 

een paar keer bijeengeweest om de situatie rondom 

Covid te bespreken.  

In de afgelopen vergadering heeft de MR het financieel 

jaarverslag goedgekeurd. Is er gesproken over de code 

rood en oranje, over hoe de Eshoek de extra financiële 

middelen van het rijk gaat inzetten, de voortgang van 

een aantal nieuwe methoden (zaakvakken) en het 

nieuwe Social Schools. Verder is de Eshoek bezig met 

het maken van een enquête om te onderzoeken hoe 

het onderwijs op afstand en de noodopvang gedurende 

de Lock down is bevallen. De geplande thema-avond 

gaat dit jaar niet door en zal worden verplaatst naar 

volgend schooljaar.   

De volgende MR vergadering is op donderdag 22 april. 

Tijdens deze vergadering zal het gaan over de formatie, 

de klassensamenstelling met de daarbij behorende 

informatieavond voor de groepen 2, het 

vakantierooster en het rooster van aftreden binnen de 

MR van de Eshoek.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris 

van de MR Dieuwerke Duursma via: 

mr.eshoek@primah.org. 

 21.45 

12. Rondvraag  

- MR meer bekendheid geven door in het begin van het 

jaar een MR nieuwsbrief te maken met informatie over 

 21.50 



de MR met fotoś van de leden. Op de eerste 

vergadering van de MR er inzetten.  

- Om het jaar goed af te sluiten is het misschien 

mogelijk om het op een feestelijke manier (als het 

mogelijk is), dit voorleggen bij de OR.  

-Rapport – is een actiegroep mee bezig.  

- Podiumschool – wordt binnen de mogelijkheden weer 

opgestart.  

13. Sluiting  

22.04 

 22.00 

 

Actielijst notulen 02-03-2021 

Wie  Wat  ✅ 

Dieuwerke  Nieuwsbrief MR aan het 

beging van het jaar op de 

jaarplanning eerste 

vergadering.  

✅ 

 

Bertjan  Contact OR voor een 

feestelijke afsluiting van het 

schooljaar.  

 

 

 


