
 

 

 

Notulen MR-vergadering  

 

 

Datum Dinsdag 8 december 2020  

Tijd 19:30 – 21:30u  

Locatie Online 

Notulist Michelle 

Afwezig  

 

Nr Agendapunt  

1 Opening + vaststellen agenda  

2. 1.Corona: Algemeen en Drukte 
op het schoolplein bij het 

ophalen.  
2. Drukte tijdens buiten spelen 

en TSO. (ouder via MR-lid) 
3. Communicatie via social 

schools bij besmetting (ouders 
via MR-lid). 

4. Hoe kijkt school aan tegen 

mogelijk 3 weken 
kerstvakantie (MR-lid) 

In het algemeen gaat het goed op 
school, er zijn nog geen besmette 

leerkrachten. Soms is het een uitdaging 
om alle klassen te bezetten, maar lukt 

tot nu toe nog goed.  
Over de drukte op het schoolplein is 

input van verschillende kanten gevraagd 
en gegeven, maar een echte oplossing 
hiervoor lijkt er niet te zijn, zolang het 

schoolplein deels is afgezet. Bij ouders 
vanuit groep 4 was er in het begin wat 

verwarring over de nieuwe ophaalplek, 
maar reacties van ouders zijn wisselend. 
In Utrecht zijn ook proeven geweest met 

het tijdelijk afsluiten van straten als de 
school uit gaat. Een MR-ouder doet 

navraag over de uitkomst van de proef. 
Daarnaast is het een mogelijkheid om 
leerkrachten van groep 4 naar ouders te 

laten communiceren dat na de kerst 
kinderen alleen naar huis gaan/mogen 

wanneer er niet via mail wordt 
aangegeven dat kind wordt opgehaald.  
Buitenspelen bij de kleine pauze is 

ondertussen gesplitst bij 5/6 op de 
drukke dagen. Wat betreft drukte tijdens 

TSO wordt nog met teamleden naar een 
goede oplossing gezocht.  
3 weken kerstvakantie is geschrapt 

i.v.m. persconferentie (geen sprake van 
extra vakantie) 

3. Communicatie vanuit 
leerkrachten inhoudelijk  

 

De communicatie vanuit de leerkrachten 
is met name gericht op huiswerk in de 

bovenbouw. Door het gebruik van een 
agenda, vaste huiswerkdagen, de 
tweeweekse planning in de klas, aan het 

begin van het schooljaar aankaarten van 



 

grotere opdrachten die in een bepaald 
leerjaar voorkomen en een verdere 
uitleg over een grotere opdracht 

wanneer deze gemaakt moet worden, 
wordt het huiswerk vormgegeven. De 

verantwoordelijkheid hiervan ligt 
grotendeels bij leerlingen zelf. Ouders 
lijken behoefte te hebben aan het helpen 

bij het leren leren, terwijl dit niet vanuit 
school verwacht wordt. Er is echter winst 

te behalen voor de school om 
communicatie aan de start van het 
schooljaar eenduidiger te maken en de 

mate van zelfstandigheid te benoemen, 
waarbij ook aandacht is voor het loslaten 

van ouders, zodat leerlingen fouten 
kunnen en mogen maken. De leerlingen 
moeten ook gestimuleerd/geleerd 

worden om naar de leerkracht toe te 
stappen wanneer iets niet lukt.  

4. Suggestie ouder: duurzame 
sinterklaascadeaus (via mail 

MR) 

Duurzaamheid staat op de agenda van 
school. De directie vindt het een mooi 

idee. Een MR-ouder geeft aan dat het 
ook belangrijk is wat de kinderen zelf 
willen. Een voorstel kan zijn om in groep 

1 t/m 4 een klascadeau te geven i.p.v. 
schoencadeautjes. Ook kan bijvoorbeeld 

groep 5 en 6 een cadeau kopen en groep 
7 en 8 iets weggeven. Nadeel van iets 

weggeven van jezelf is dat school graag 
zo min mogelijk verschillen wil creëren, 
maar datde kans hierop wel groter wordt 

wanneer kinderen iets van henzelf 
weggeven. Een MR-leerkracht gaat graag 

in gesprek met de ouder om input te 
krijgen en te laten meedenken over de 
invulling.  

5. Mededelingen: 
Tijdelijke huisvesting 

Personeel 
Nieuwe methode 

Wereldoriëntatie  

De Bouw van de tijdelijke huisvesting 
loopt op schema. Er is wel bezwaar 

gemaakt tegen de nieuwevoetbalkooi. 
Personeel: geen mededelingen 

In het leerteam voor de nieuwe 

methode Wereldoriëntatie zitten twee 
onderwijskundigen. Zij maken een plan 

om zelf een methode voor WO te 
ontwikkelen, passend bij onze school. 

Hierbij kunnen vakken en thema’s meer 
geïntegreerd worden.   

6. Jaarplan 2020-2021 
 
 

Jaarplanpunten zijn soms al in 
implementatiefase, waardoor het 
geregeld terugkomt, bijvoorbeeld in 

bouwvergaderingen. Ook voor de 



 

leerteams is er een vast moment op 
studiedagen, hoewel dat de afgelopen 
periode lastiger was omdat erin 

september geen studietweedaagse was. 
De opbrengsten van leerteams worden 

gedeeld en indien nodig vertaald naar 
een kwaliteitskaart of naar het 
aanpassen van een kwaliteitskaart. Ook 

zal er dit jaar een stagiair onderzoek 
doen naar de effectiviteit van leerteams. 

Niet alle punten van het jaarplan zijn 
continu onder de aandacht. Teamleden 
weten bijvoorbeeld niet de exacte 

woorden van de visie, maar de visie is 
wel door het team gedragen en in 

samenspraak opgesteld.  

7.  Onderwerpen MR Betere verdeling wordt geprobeerd, maar 

sommige items zijn in een bepaalde 
periode en kunnen lastig verschoven 
worden.  

8.  Begroting: 
Op 15 december vindt gesprek 

plaats tussen clusterdirecteur, 
schoolleider en (ouder-)MR-lid  

Terugkoppeling zal plaatsvinden naar de 
gehele MR.  

9. Actielijst  

10  Rondvraag Compliment voor het Sinterklaasfeest.  
Is het schooltuintje een optie voor het 

ophalen van kinderen? 

 

 
 

 


