
Notulen 6-4-2020 
 
Aanwezig via Google Meet: Anna, Eline, Renée, Lea en Joyce. 
 
Ingekomen stukken 
Geen 
 
Punten 
- Financiën  
Renée heeft inzicht gegeven in het begrotingsprogramma (Cogix). Peter (controller Surplus) 
was hierbij niet aanwezig. Tijdens de laatste vergadering in juni gaan we hier dieper op in. 
Peter Buitenhuis komt de MR toelichten over het systeem van Surplus en ons 
begrotingsysteem.  
Ook Schoolmonitor (het schoolplan 2020-2024 en het schooljaarplan) is direct uitgelegd.  
 
- Gang van zaken omtrent thuiswerken (Corona) 
Het thuiswerken is snel opgepakt, de leerlingen van de Frankendael konden direct de eerste 
maandag aan het werk. Daarna is de aanpak, vooral in de onderbouw, steeds meer 
geworden en verbeterd. We krijgen positieve feedback van ouders. Iedere week wordt er 
met de directie/IB en de leerkrachten een groepsbespreking gehouden, zodat we ervoor 
zorgen dat we alle kinderen in het oog houden en passende hulp kunnen bieden.  
 
- Vakantierooster  
Renée heeft een concept planning gemaakt en gedeeld. Meivakantie en studiedag Surplus 
worden mogelijk 7-4 besproken op het directieoverleg binnen Surplus. Als er binnen het 
schoolteam akkoord is gegeven, komt het bestand terug zodat de MR ook akkoord kan 
geven. 
 
- Formatie 
De formatie voor komend schooljaar is binnen de MR toegelicht en besproken. 
 
- Vacature MR 
Bericht is uitgegaan, we wachten de reacties af. Mochten er meerdere aanmeldingen zijn, 
dan zal er een verkiezing volgen. Als we over twee weken nog geen reacties hebben 
ontvangen wordt er een herinnering naar alle ouders gestuurd, waar ook een einddatum in 
staat (reageren vóór 11 mei 2020). We vragen Iris en Lianne of zij vanuit de onderbouw 
ouders op het oog hebben die affiniteit hebben met beleid.  
 
- Contact Anna GMR 
Komt vanwege het Coronavirus langs in het nieuwe schooljaar. Anna stuurt de 
contactgegevens van de GMR naar Eline op.  
 
Rondvraag 
Watertest (check leidingen/ lood in drinkwater) is niet nodig. De school is ná 1960 gebouwd, 
dus geen risicogeval. Er worden jaarlijks gebouw controles uitgevoerd.  
 



Agendapunt vergadering maandag 8 juni (met KB):  
Data nieuwe schooljaar inplannen 


