
Notulen MR-vergadering  

 

 

Datum Dinsdag 1 juni 2021  
Tijd 19:30 – 21:00u  
Locatie Online 
Notulist Irene 
Afwezig Isabelle 

 
Nr Agendapunt Acties 
1 Opening + vaststellen agenda 

 
 

 

2.  Corona algemeen 
Hoe gaat het?  

 
Twee groepen (een groep 6 en een groep 8) zaten in 
quarantaine en zijn nu weer op school, voor de 
meivakantie zat een kleutergroep in quarantaine. 
Volgens de GGD is het aantal besmettingen op onze 
school laag. Leerkrachten willen graag meer doen, 
bijvoorbeeld binnen gymmen, maar de schoolleiding 
houdt vast aan het protocol voor primair onderwijs. 
Dus gymlessen in de klas en voor groep 7 en 8 buiten 
maar, afwijkend van het protocol, bij regen binnen 
gym na een zelftest van de gymleraar. 
Leerkrachten vinden het jammer dat er minder contact 
is met collega’s (bijvoorbeeld uit andere gangen). 
Binnenkort spreken leerkrachten elkaar over de dingen 
die ze graag willen behouden als de maatregelen zijn 
opgeheven (denk aanwezigheid ouders in de school, 
zelfstandigheid kinderen, digitale vaardigheden). 
 
Coronagelden 

Voor besteding van de gelden is een aantal keuzes 
gemaakt: voor het grootste deel betreft het formatie 
(vier groepen 7 worden vier groepen 8, een extra 
groep 4, ondersteuning voor jaargroepen, behoud acht 
kleutergroepen), daarnaast worden gelden besteed 
aan digitalisering en nog in te vullen KSU-brede 
projecten. 

 

 

3.  Participatie en communicatie met ouders 
 
In een kleinere groep is met elkaar over dit onderwerp 
gesproken waardoor beter begrip is ontstaan.  
Over Corona geeft de schoolleiding aan duidelijk beleid 
aan te houden en te communiceren.  
Wens bestaat om ouders te zien als partners en ze 
mee te nemen in het beleid van de school waarbij de 
school helder maakt waar je als school voor staat 
(bijvoorbeeld welke zelfstandigheid wordt van kinderen 
verwacht) en hoe ouders daaraan kunnen bijdragen, 
rekening wordt gehouden met tijdigheid (geef ouders 

 
Actie: plan voor 
ouderbetrokkenheid 
bespreken in de bouw 
overleggen 
 
Actie: plan voor 
ouderbetrokkenheid 
opnemen in jaarplan 
 

 



de tijd), beleid wordt nageleefd in woord en daad en 
woordgebruik wordt gekozen die bij dat partnerschap 
past. Deze wensen passen in het stappenplan wat er 
ligt en heeft door het gesprek meer inhoud gekregen. 
 

4.  Schoolplan 
 
Het schoolplan is in concept gedeeld en nog onder 
handen. Over twee weken is het af en daarna heeft de 
MR twee weken om het te lezen. De optionele MR 
vergadering van 29 juni gaat daarom door. 
 

Actie: Schoolplan 
doornemen (op agenda 
volgende MR 
vergadering) 

 

5.  Schoolgids 
 
Vorig jaar heeft de MR de hele schoolgids 
doorgenomen. Een beperkt aantal zaken is nu 
veranderd waaronder het aannamebeleid en de 
evaluatie van het jaarplan. Reacties worden 29 juni 
besproken. 
 

Actie: Wijzigingen in 
schoolgids doornemen  
(op agenda volgende 
MR vergadering)  

6. Normering eindtoets 
 
De score op de eindtoets is landelijk net iets lager dan 
vorig jaar. Dat geldt ook voor onze school: 538,1 dit 
jaar t.o.v. 539 vorig jaar. De oorzaken worden in het 
team geëvalueerd en krijgen komend jaar aandacht. 
De cito klopte bij vrijwel alle kinderen met het 
schooladvies, er waren drie afwijkingen.  

 

 

7. Enquête schoolstraat/verkeersveiligheid 
 
De enquête is verstuurd met 5 juni als deadline. Deze 
week wordt een reminder gestuurd. Uitkomsten 
worden 29 juni besproken. 
Een bewoner heeft gevraagd waarom omwonenden 
niet zijn geraadpleegd. Als er draagvlak onder ouders 
blijkt dan wordt contact gezocht met de buurt.  
Enquête is besproken met MR Johan de Witt school. 
Hun schoolleiding had de gemeente al benaderd. 

 

 

8. Mededelingen: 
 
Personeel:  
Claudia Hannink is overleden. Zij was tot vorig jaar 
leerkracht op school. Een ontzettend mooi mens is 
heengegaan, een positieven en vrolijke vrouw. 
De formatie is rond. Marion de Reuver gaat met 
pensioen. Een leerkracht gaat volledig bij een andere 
school werken, een leerkracht vertrekt naar het oosten 
van het land door de problemen op de Utrechtse 
woningmarkt. Twee studenten willen graag in dienst 
komen en krijgen een eigen groep. Een leerkracht 
komt terug. Van de twee langdurig zieken kan een na 
de zomervakantie weer aan het werk.  
 
 

Actie: Aankondiging 
vrijkomende plekken 
oudergeleding MR op 
SocialSchools 



Afscheid MR leden: 
Voor Irene en Sjoerd (oudergeleding) en Martine 
(leerkracht) zit de termijn in de MR er op. Voor de 
vakantie wordt in een bericht op SocialSchools 
aangekondigd dat er twee plekken beschikbaar komen 
in de oudergeleding van de MR. Na de zomervakantie 
start de procedure van de verkiezing. Dat betekent dat 
we in de eerste vergadering na de vakantie nog bijeen 
komen met de huidige leden. 
 
KSU-mail voor ouder MR leden: Privacy verklaring is 
voor oudergeleding MR, voor ouders die in de MR 
blijven. 

 
Evaluatie afgelopen jaar: komende vergadering blikken 
we terug en vooruit. 
 

9.  Actielijst 
 
Het gesprek met ouder over duurzaamheid van 
Sinterklaascadeautjes resulteert in een voorstel om 
over te stappen naar één groot cadeau in plaats van 
veel kleintjes. Dit past bij de duurzaamheid dat 
onderdeel is van het schoolplan en speerpunt van de 
KSU. Het idee wordt nu afgestemd met de bouwen. 
Duurzaamheid kan nog verder worden ingebed, 
bijvoorbeeld door het scheiden van afval en CO2 
neutraal in 2030. Hier wordt zo goed mogelijk invulling 
aan gegeven. 
 

Actie: Eén Sinterklaas-
cadeau i.p.v. veel kleine 
bespreken in bouwen    

10 Rondvraag 
 
Is het een idee om mee te doen aan het spacebuzz 
programma? Hierin kunnen kinderen (groep 7) d.m.v. 
een VR-bril zien wat Andre Kuipers zag vanuit de 
ruimte? Tip gaat naar leerkrachten die met 
wereldoriëntatie methode bezig zijn. 

 

 

 


