
 

Notulen MR vergadering  

 

Datum:      maandag 7 september 2020    Plaats:      School  

Aanvang:   20.00 uur    Einde:  21.30 uur 

Notulist:    Thomas    Aanwezig:  Jouke, Hester, 

Hans, Thomas 

 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend om 20:15 uur. 

 

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.  

 

3. Mededelingen vanuit de Directie 

a. Vereniging , bestuur 

- Nico zal de Vereniging gaan verlaten. Zijn taken / verantwoordelijkheden 

worden geplaatst bij de Raad van Toezicht waar iemand tijdelijk, tot 1/1/21 

zijn taak op zich zal nemen. 

- Jacqueline neem de rol van Menno (ICT) tijdelijk over. 

- De invulling van de rol coach vanuit de Vereniging versus de rol van de IB’er 

is nog niet geheel duidelijk. 

b. Personeel 

- Het leraren (of leraressen)team is goed gestart dit schooljaar. Iedereen 

heeft snel zijn weg kunnen vinden. Door de vele nieuwelingen zijn er wel 

veel vragen, maar dat was verwacht.  

- De invalpool is echter wel beperkt. Op dit moment houdt dat in dat mocht er 

een lerares verkouden zijn, direct een klas naar huis gestuurd zou moeten 

worden. 

- Charlotte is bevallen van een tweeling. Dit zal in de Nieuwsbrief worden 

gemeld. 

- Hester zal 9 sessies mee gaan maken om haar tot rekenspecialist te vormen. 

Elke school binnen de Vereniging heeft een rekenspecialist. Ook zal Hester 

een faalangsttraining gaan volgen. Het idee is dat kinderen met faalangst 

sneller opgemerkt kunnen worden om vervolgens iets aan deze faalangst te 

kunnen doen. Tzt zullen andere leraren ook ruimte hebben om zich middels 

trainingen verder te ontplooien. 



c. Organisatie 

- Jouke geeft aan dat zij het idee heeft dat de Ouderbijdrage die wordt 

gevraagd goed aankomt bij de ouders. 

- Het EDI (Effectief Directief Instructiemodel) geeft kinderen meer 

eigenaarschap door hen blokjes te laten zetten. 

- De rol van de contactouder is, met name door Parro, beperkt. Wel heeft de 

contactouder nog een rol bij bijvoorbeeld verjaardagen van juffen.  

- De koffiemomenten zullen doorgang gaan vinden. Hier wordt over het 

algemeen toch een brede stem gehoord.  

- Er zijn nieuwe chromebooks (laptops) aangeschaft. Dat is erg fijn. 

- Daar de ventilatie in het schoolgebouw te wensen overlaat, zullen ramen 

veelvuldig opgezet worden om Corona weinig kans te geven. Door de 

dalende temperatuur zullen kinderen dus warme truien aan moeten. 

- Tools zoals Snappet worden frequent ingezet, ook voor het laten maken van 

extra taken. 

- Docenten worden op het plein ingezet tijdens de overblijf. 

- Bepaald moet worden wat er gedaan moet worden met het geld dat 

overblijft dat voor de overblijf bestemd was. Tijdens de MR-vergadering van 

4 januari zullen de cijfers bekend zijn en besproken worden. 

- Het stuk visie / missie is iets wat gedurende dit schooljaar niet opgepakt zal 

worden.  

 

Terugkoppeling vanuit het overleg met de OR 

- Er heeft geen bijeenkomst plaatsgevonden tussen de OR en de MR. Wel heeft 

Jouke de Activiteitenlijst met Joelle doorgenomen. Veel van deze 

activiteiten zijn afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona.  

- De Penningmeester van de OR gaat misschien de OR verlaten. Er zal intern 

worden gekeken of deze functie door iemand anders vervuld kan gaan 

worden. 

- Als de kas het toelaat zullen we dit schooljaar iets via het Cultuurhuis gaan 

organiseren op muziekvlak. Muziek was immers door de OR aangegeven als 

een belangrijk punt waar meer mee gedaan zou moeten worden. 

- Het is inmiddels duidelijk dat bij een avondvierdaagse in principe geen 

docenten mee zullen gaan lopen. Nu is klip en klaar dat de OR zich focust op 

activiteiten en dat de MR zich focust op het reilen en zeilen van de school 

(incl. het schoolplein bv). Als er zaken spelen die betrekking hebben op de 

school kent iedereen de weg naar Jouke of naar de MR. 

 

Vooruitkijken volgende vergadering 

De geplande MR-vergaderingen zijn op de data:  

2/11: Hier zal onder andere de output worden besproken van het 

medewerkertevredenheidsonderzoek. 



4/1: Hier zullen de cijfers waaronder het overblijfsgeld en de jaarplanning aan de 

orde komen. Het blijkt op dit moment erg lastig om een kostencalculatie te doen 

voor het Jaarplan.  

8/3 (was eerder 1/3): Deze vergadering zal o.a. over communicatie gaan. 

17/5: Ntb. 

 

Rondvraag en sluiting 

- Thomas vraagt of de redenen wanneer ouders van kinderen voor andere 

scholen kiezen worden bijgehouden en of dit impact kan hebben op het 

beleid. Jouke antwoordt dat dit inderdaad wordt gedaan en dat er tot 

dusver geen zaken naar voren zijn gekomen die een aanpassing wenselijk 

maken. 

- Verder heeft niemand punten voor de rondvraag. De vergadering wordt 

afgesloten om circa 21:45 uur.  


