
Medezeggenschapsraad      

Bernadette-Mariaschool 

Aan ’t Verlaat 30 

2612 XW  Delft 

Notulen medezeggenschapsraad vergadering dd 10 november 

2020 
 

Aanwezig                 Suzan den Os (voorzitter), Isabelle v.d. Helm,  Liza Koolhoven, Maaike Halve (notulist) 

                Sandra Pellikaan, Fenny de Blois(secretaris), Dionne van der Helm-Wilmer (directie) 

Afwezig                     -    

 

20.00u  Suzan opent de vergadering 

 

Notulen van de vorige MR vergadering  d.d. 30 september 2020 

Notulen worden goedgekeurd, de opmerkingen worden aangepast. Blijf letten op de manier van beschrijven. Dit 

i.v.m. plaatsing op website. Dionne zet de notulen op de website 

 

Post – Er is een magazine. Isabel scant de onderwerpen die van belang zijn.  

 

 

Vanuit de GMR – De bijgevoegde stukken van de GMR zijn ter informatie. 

 

Planning MR agendapunten 2021-2022 

 

De volgende punten zijn kort besproken en/of aangepast op de planning: 

 Gezonde school 

 Ouderbetrokkenheid (onderdeel startgesprekken besproken) 

 Kwaliteitsmatrix 

Jaarverslag MR 

Suzan en Fenny maken een overzichtelijk document van het jaarverslag MR.   

 

 Mededelingen:  

Isabel gaat i.v.m. Covid 19 eerder met verlof. Zij wordt, mede dankzij de flexibiliteit van andere collega’s, tot de 

kerstvakantie vervangen door Jeanne uit groep 4. Na de kerstvakantie is er een vervangster gevonden. 

Corona  

Stichtingbreed zijn er 2 scholen kort gesloten geweest. Er zijn 3 directeuren met het coronavirus besmet geweest. 

De afspraken wat betreft gebruik van de in,- en uitgang op ons schoolplein zijn duidelijk gecommuniceerd naar 

ouders. Toch gaat het regelmatig mis. We denken na over een bord bij de ingang en de uitgang. De 

decembermaand zal gevierd worden zonder de aanwezigheid van ouders.  

Begroting 

Het begrotingsgesprek was positief. De begroting is goedgekeurd.  

 

Leerlingenaantal 

Het leerlingaantal daalt. Dit heeft vooral te maken met de renovatie van de bomenwijk, waardoor er veel leerlingen 

verhuizen. We hebben een werkgroep samengesteld. We gaan met elkaar nadenken over hoe wij leerlingen gaan 

werven. Lisa heeft een stukje gemaakt voor de nieuwsbrief om ouders op te roepen om mee te denken.  

 

Rondvraag  

Er is geen rondvraag.  

 



Medezeggenschapsraad      

Bernadette-Mariaschool 

Aan ’t Verlaat 30 

2612 XW  Delft 

Actielijst 

Wat Wie Wanneer 

Werkgroep samenstellen leerlingen werven Liza, Mr leden en  

ouders 

 

Liza past stukje tekst voor de nieuwsbrief aan 

(voor ouders van de school, die willen 

meedenken hoe wij leden kunnen werven). 

Stuurt dit naar Dionne.  

Liza  

Document maken van jaarverslag MR Suzan, Fenny  

 

Scannen van onderwerpen uit magazine  Isabel  

Stukken GMR doornemen als bijlage bij 

agenda deze vergadering 

Allen  

Volgende MR-vergadering 

 

 

   

Donderdag 21 januari 2021 

(notulen Fenny) 
   

    

    

    

    

    

    

 


