
 

 

Notulen MR-vergadering  

 

 

Datum Dinsdag 3 november 2020  
Tijd 19:30 – 21:30u  
Locatie Online 
Notulist Martine/Michelle 
Afwezig - 

 
Nr Agendapunt  
1. Opening + vaststellen agenda  

2.  Nieuwe start: 
Nieuw lid Annette – welkom! 
Nieuwe voorzitter Marjolein 
Terug- en vooruitblik; verwachtingen 
(Padlet invullen, vandaar QR code) 
 
 

Marjolein heeft de rol van 
voorzitter op zich genomen. 
Annette heeft zich voorgesteld 
in de MR.  
Afgelopen jaar was de 
communicatie onderling goed. 
Verbeterpunt voor MR is 
zichtbaarheid naar ouders, 
maar ook zichtbaar zijn bij het 
schoolteam.  

3.  Communicatie Corona: 
n.a.v. bericht Social Schools en e-mail 
Irene 

Zoals bericht via Social 
Schools is het niet meer 
haalbaar om alle corona-
besmettingen van ouders ook 
te melden. Ouders worden op 
de hoogte gesteld van alle 
positief geteste teamleden en 
van positief geteste 
Dominicusleerlingen en TSO-
medewerkers die in hun 
besmettingsperiode op school 
waren 

4. Corona algemeen i.r.t. geplande 
activiteiten  
(Sinterklaas, Kerst, Theatermiddag) 

Activiteiten zullen zonder 
ouders plaatsvinden.  
De commissies zijn bezig met 
veranderingen/aanpassingen 
om er toch een feest van te 
maken. 

5. Mededelingen: 
Tijdelijke huisvesting  
Themagesprek inspectie 3 november 
Personeel 

 
Er zijn bezwaren gemaakt 
tegen de tijdelijke huisvesting. 
We hopen 16 november te 
kunnen bouwen.  
 
Bij verschillende KSU-scholen 
komt de inspectie langs. Het 
inspectiebezoek met als thema 



leertijd/verlof op de Dominicus 
is vervallen door corona. In 
plaats daarvan was er een 
themagesprek met inspecteur 
over kwaliteit van onderwijs op 
de Dominicus. Dit was een 
prettig en enthousiasmerend 
gesprek.  
De scholen waar een thema-
gesprek wordt gevoerd, 
krijgen een aantekening dat 
dit gesprek heeft 
plaatsgevonden. Verder is er 
geen verslaglegging en/of 
oordeel. 
 

6. Leerlingaantal en aannamebeleid 
 

Er is een postcodegebied voor 
het aannemen van leerlingen. 
Bij verhuizing mogen 
leerlingen en eventueel 
jongere broertjes/zusjes op 
school blijven/komen.  

7. Actielijst Verplichte items staan in de 
schoolgids. 

8.  Rondvraag Ouder: Gaat het 
begrotingsgesprek met de 
clusterdirecteur digitaal?  
Antwoord: De schoolleiding 
vraagt dit na. 
 
Ouder: Worden er enquêtes 
afgenomen gedaan?  
Antwoord: Ja, bijvoorbeeld de 
oudervragenlijst die ook in de 
MR besproken wordt.  

 
 
 
 
 


