
 

 

Agenda MR-vergadering  

 

 

Datum Dinsdag 2 februari 2021  
Tijd 19:30 – 21:30u  
Locatie Online 
Notulist Sjoerd 
Afwezig nvt 

 
Nr Agendapunt Acties 
1 Opening + vaststellen agenda  

2.  Corona algemeen: hoe gaat het?  
 
Noodopvang wordt besproken. Schoolleiding geeft 
aan dat er veel meer gebruik gemaakt wordt van 
de noodopvang. Aankondiging van dat de scholen 
weer open gaan is spannend. Welke regels gaan 
gelden en hoe kijken de leerkrachten hier naar? 
Besproken wordt om zo snel mogelijk te 
communiceren naar de ouders als dat kan. Er 
worden afspraken gemaakt wanneer de MR de 
plannen kan tegenlezen voordat het naar de 
ouders gaat.  

 

3.  Noodopvang: hoe gaat het? 
 
Over het algemeen gaat het goed. Met name de 
dinsdag is een drukke dag. Bemensing van de 
noodopvang wordt met name gedaan door de 
leerkrachten van de onderbouw en vraagt dus 
veel van deze groep. In het vervolg wordt de mail 
van de schoolleiding besproken die voor de kerst 
uit is gegaan over de noodopvang. MR staat 
positief ten opzichte van het signaal wat is 
afgegeven door de schoolleiding. 

 

4.  Kwaliteit van (thuis)onderwijs, redenen voor druk 
op kwaliteit: 

- Diversiteit leerkrachten 
- Onderwijs op afstand ipv fysiek onderwijs 
- Begeleiding thuis divers 
- Hoe achterstanden vaststellen en inhalen? 

 
De schoolleiding geeft aan oog te hebben voor de 
achterstanden en deelt ervaring van 1e lockdown, 
waarin de achterstand gelukkig beperkt was bij 
leerlingen, dan wel in te halen was. Deze 
lockdown verwacht de school een grotere 
achterstand. Schoolleiding is bezig om een plan in 
te dienen voor extra gelden om achterstand in te 

 



halen (die overheid beschikbaar stelt). 
Leerkrachten gaan als de school weer open is een   
Cito-nul-meting doen, om de achterstand te 
bepalen. Verder is er veel aandacht voor de 
sociaal-emotionele kant.  
 
Leerkrachten geven aan wat ze per klas/bouw 
gaan doen met de kinderen. Leerkrachten 
registeren wel waar leerlingen zijn (bij de 
belangrijkste vakken). Waar nodig herhalen.  
 
Leerkrachten geven aan dat er minder aandacht 
is geweest voor creatieve vakken door 
thuisonderwijs en merken soms wel minder 
motivatie bij de kinderen. Of dat de kinderen 
makkelijker denken dat ze het wel snappen.  
 
Leerkrachten geven aan contact te hebben met 
leerkrachten van de parallelgroepen en blijven 
dat doen om onderwijs zoveel mogelijk te 
stroomlijnen, maar neemt niet weg dat iedere 
leerkracht anders is en daardoor het 
onderwijs(methoden) nooit exact hetzelfde is. 
Voorbeeld van groep 7 wordt besproken. Hierin 
heeft meer online-contactonderwijs 
plaatsgevonden. Dit heeft voor en nadelen. 
Verder kwam uit de ouderevaluatie dat het 
prettig was om meer contactmomenten te 
hebben en is dat ook doorgevoerd. 
 
Het idee van een zomerschool wordt besproken. 
Ook de negatieve gevolgen van het benoemen 
van achterstand op kinderen en achterstand 
alleen focus heeft op presteren. De slogan van de 
school Leren is meer dan presteren. De 
schoolleiding geeft aan dat het de kinderen op 
een positieve manier wil motiveren en minder de 
focus op achterstand en de must om dit in te 
halen. De school gaat kansrijk adviseren t.a.v. 
VO-advies bij groep 8.  
 

5.  Communicatie: 
Feedback gevraagd aan ouders 
Samenwerking met ouders mbt thuisonderwijs. 
 
De ouderevaluatie heeft geleid tot: 

• Meer contactmomenten o.a. bij 
onderbouw. 

• Elke dag verlengend contactmoment.  
• Meer zichtbaarheid. 
• Veel gehad aan tips.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leerkrachten geven aan dat ondanks dat er ook 
veel tops waren, met name de tips de aandacht 
hebben gekregen. Hoe die toe te passen, zodat 
het onderwijs voor de leerlingen verbeterd kan 
worden.   
 
In de MR wordt besproken of het voor de school 
mogelijk is om een duidelijker 
communicatiebeleid te hebben m.b.t. de omgang 
met ouders. School/leerkrachten hebben duidelijk 
lijnen met leerlingen, maar die met de 
stakeholder ‘ouders’ blijft soms onduidelijk; Wat 
wordt er verwacht van de ouders? Schoolleiding 
geeft aan dit op te gaan pakken, maar geeft ook 
aan dat dit niet te realiseren valt op de korte 
termijn. 
 
Verder wordt de vervelende mogelijkheid van het 
noodgedwongen sluiten van de klas door een 
coronageval besproken. Het zou prettig zijn als 
de school/leerkracht dan een kort overleg met de 
ouders organiseert (die daar behoefte aan 
hebben) over hoe zij kunnen bijdragen aan het 
onderwijs van hun kind(eren). 

 
 
 
 
 
 
Actie schoolleiding: 
Plan/beleid stakeholder 
ouder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie schoolleiding: 
geeft door aan 
leerkrachten om 
(vrijwillig) 
contactmoment met 
ouders te organiseren 

6. Mededelingen: 
Personeel 
Tijdelijke huisvesting 
MR Jaarverslag 
GMR: vergadering op donderdag 18 mrt 18-
20.30, vacature. 
 
Er staat één vacature uit i.v.m. een 
zwangerschapsverlof. Andere verloven zijn wel 
ingevuld. Een van de bouwleiders vertrekt en 
werkzaamheden worden vooralsnog verdeeld 
over anders bouwleiders. Mogelijk wordt dit later 
anders ingevuld.  
 
Tijdelijke huisvesting is bijna gereed en kan snel 
in gebruik worden genomen.  
 
MR Jaarverslag zal in oktober worden opgepakt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie: MR jaarverslag 
uitwerken in oktober 

7.  Urentabel/studiedagen   
 
Schoolleiding geeft kort toelichting bij urentabel. 
Volgende vergadering wordt deze definitief 
gemaakt 

 
 
Actie iedereen: 
bekijken urentabel en 
opmerkingen 
doorgeven aan 
schoolleiding mochten 
die er zijn. 



8. Schoolplein: 
Ophalen kinderen groep 4? 
 
Zal waarschijnlijk de schoolplein kant worden. 
Afhankelijk van maatregelen die gaan gelden. 
Niet ongebruikelijk kinderen zelf naar huis te 
laten gaan. 

 

9.  Begroting 
 
Belangrijkste punten uit de (voorlopige) begroting 
zijn gedeeld in de mail. Begroting wordt kort 
besproken en er volgt een toelichting op de 
afname van het aantal leerlingen. 

 

10 Actielijst 
 
Navraag uitkomst van proef met straatafzetting 
tijdens uitgaan van school. Proef loopt nog. GL 
Utrecht heeft het in de verkiezingsprogramma 
opgenomen. 
 
Leerkrachten gr 4 informeren over communicatie 
richting ouders mbt alleen naar huis na de 
kerstvakantie. Deze loopt nog. 
 
In gesprek met ouder over duurzaamheid van 
sintcadeaus. Deze actie ligt op dit moment stil. 
Ouder heeft niet meer gereageerd. 

 

11 Rondvraag 
 
BSO Oog in al gaat over op andere app. 
Schoolleiding is hiervan op de hoogte en vindt het 
jammer, maar snapt dat andere app voor de BSO 
beter werkt. De school blijft bij social schools, dit 
wordt door de hele KSU gehanteerd. 

 

 
 
 


