
Notulen MR-vergadering  

 

 

Datum Dinsdag 23 maart 2021  
Tijd 19:30 – 21:00u  
Locatie Online 
Notulist Annette 
Afwezig Isabelle 

 
Nr Agendapunt Acties 
1 Opening + vaststellen agenda 

 
 

 

2.  Corona algemeen;  

hoe gaat het?  

 
We hebben veel testende leerkrachten maar 
ontspringen vooralsnog de dans. De uitdaging zit in de 
vervanging van de leerkrachten zonder de 
coronaregels te overtreden. Directie heeft besloten 
toch 1 à 2 externen in te vliegen om een leerkracht te 
vervangen indien nodig. School draaiende houden 
onder de regels is lastig.  
De KSU heeft subsidie gekregen waardoor we 
sneltesten gratis aan personeel kunnen aanbieden. 
Hierdoor kunnen leerkrachten snel testen en binnen 
kwartier uitslag hebben.  

Actie: Nieuws 
sneltesten opnemen in 
volgende nieuwsbrief 

3.  Participatie en communicatie met ouders; 
 
Onderwerp voorbesproken met ouders vanuit de MR. 
Er zijn veel dingen die heel goed gaan op school, maar 
de verbinding met ouders is een verbeterpunt. Een 
visie/ uitgangspunten/ principes over de omgang met 
ouders zou hierbij helpen om duidelijkheid te scheppen 
naar de ouders en verwachtingen te managen.  
Oudercontact erg belangrijk, maar door de grootte van 
de school is het soms wel lastig. Er zijn ook veel 
verschillen tussen ouders (bijvoorbeeld behoefte qua 
communicatie). Reacties van ouders worden zeer 
serieus genomen en zijn waardevol om een goed beeld 
te krijgen over wat er speelt. 
 
Het belang van een goede samenwerking tussen 
ouders en school:  

- Verwachtingen managen, duidelijkheid 
scheppen over wat er wel/niet verwacht wordt, 
waar ouders wel of niet inspraak/invloed op 
hebben 

- Tweerichtingsweg: bij ouders geregeld ophalen 
wat ouders nodig hebben in samenspraak; 

- Duidelijke grenzen aangeven; 
- Goede samenwerking tussen ouders en 

leerkrachten; 
- Duidelijkheid over manier van communiceren; 

 
Actie: Vervolgsessie om 
in een kleinere groep 
(Tilly, Irene, Annette), 
om hier verder over te 
praten 
 
Actie: Op agenda voor 
volgende MR 
vergadering met 
terugkoppeling van 
vervolgsessie 
 
Actie: plan voor 
ouderbetrokkenheid in 
volgende versie 
schoolgids 



- Breder dan alleen communicatie (vanuit klas, 
maar ook schoolbreed), gesprekken, trainingen  

- Duidelijkheid waar ouders terecht kunnen met 
vragen of opmerkingen; 

- Het geeft de school een beter beeld wat er 
speelt onder ouders en hierop in te spelen; 

- De communicatie is afgestemd op de 
ouderpopulatie van de school. 

 
Vorig jaar een aanzet voor een plan op 
ouderbetrokkenheid gedaan, nog niet opgenomen in 
de schoolgids.  
 

4.  Plan gelden ‘leerachterstanden’; hoe gaat 

dat in zijn werk? 

 
Er zijn twee potjes gelden, 1) corona bestrijding tot de 
zomer, en 2) voor komende twee jaar komt er nog een 
extra subsidie om achterstanden weg te werken en 
middelen dusdanig in te zetten.  
Eerste indrukken zijn dat de leerachterstanden 
meevallen. Groep 3 en 4 hebben minder leesuren 
gedraaid, daar zit een uitdaging aan. Komende weken 
gaat een BSO-medewerker met deze groepen extra 
oefenen. Voor de extra subsidie voor de komende twee 
jaar wordt momenteel een plan gemaakt door de KSU.  
 

 

5.  Communicatie: 

 
1. Code rood 

Er is intern een crisisprotocol opgesteld  
 
Soms veel informatie in de communicatie, lastig terug 
te zoeken (zoals de rapport informatie). Duidelijke 
kopjes op Social Schools kunnen hierbij helpen. 
Eventueel de website functioneler gebruiken om 
duidelijk informatie terug te kunnen vinden i.p.v. via 
Social Schools. Veelgestelde vragen opnemen in 
communicatie. 
 

2. Rapport/CITO 

 
Vraag over de gesprekken met de ouders. 
Rapportgesprekken voor de krokusvakantie gedaan. 
Cito is een nulmeting. Het was de bedoeling om de 
rapportgesprekken op basis van hoe de kinderen zijn 
terugkomen. Bij groep 5 en 6 is dit echter anders 
verlopen, vandaar dat hier verwarring over was.  

Actie: Checken bij 
Social Schools of er 
zoekfunctie verbetering 
mogelijk is 
 
Actie: Bij volgende 
communicaties beter 
kijken naar structuur 
van de brief, inclusief 
kopjes toevoegen en 
eventueel veelgestelde 
vragen    

6. Mededelingen: 

 
Vergroening schoolplein: School kan aanvraag doen 
voor subsidie bij de gemeente. Momenteel is de school 
bezig met een plan in samenwerking met een aantal 
ouders. De hoop is dat de subsidieaanvraag via de KSU 
deze week kan worden ingediend bij de gemeente. 

 

 



Personeel:  
Alle zwangerschapsvervanging geregeld. Nieuwe 
collega start op 1 april in groep 6.  
 
Tijdelijke huisvesting: 
De tijdelijke huisvesting is opgeleverd. Lokaal is in 
gebruik, waardoor ook een groep weer terug kon van 
Cereol naar de Handelstraat vanwege problemen met 
de ventilatie. Dat ventilatieprobleem is opgelost, de 
filters in de buizen worden in de meivakantie 
vervangen en er worden serviceluikjes gecreëerd om 
regelmatig schoon te kunnen maken.  
 
Groepsverdeling: Van groep 2 naar groep 3 komt een 
groepsverdeling. De groepen 4 (dus naar groep 5) 
houden we komend jaar in stand, vanwege corona jaar 
in zowel groep 3 als groep 4. Einde volgend schooljaar 
worden nieuwe groepen geformeerd naar groep 6. 
Enquête onder leerkrachten of er komend schooljaar 8 
of 7 kleutergroepen komen, waarbij de directie tevens 
kijkt naar de formatie en cijfers voor de komende 
jaren. Een besluit hierover volgt. 

 
Schoolplan: De directie is gestart met het maken van 
een schoolplan, binnenkort gaat het MT dit verder 
vullen, daarna wordt het team er ook bij betrokken, 
 
Voetbalkooi: Bezwaar wordt ingetrokken, momenteel 
afspraken en hopelijk snel installatie.   

 
7.  Urentabel/studiedagen:  

twee weken meivakantie akkoord? 
 
Uiteindelijk is er gekozen op basis van enquête onder 
leerkrachten voor twee weken meivakantie. Daarnaast 
is er de vraag vanuit de directie of een studiedag beter 
uitkomt op een dinsdag of een maandag. Vanuit de 
oudergeleding wordt aangegeven dat in verband met 
aansluiting op het weekend de maandag de voorkeur 
heeft.   

Besluit: Studiedag 
vindt plaats op een 
maandag i.p.v. een 
dinsdag 

8.  Actielijst  

9.  Rondvraag 

 
Schoolfotograaf? In principe gaat het gewoon door, als 
de school gewoon open is.  

 

 

 
 


