
Notulen MR vergadering 29 september 2020 

Begintijd: 19:30       Lokaal: Groep 6   

Voor de aanwezigen die het fijn vinden vooraf ‘bij te kletsen’ is er een inloop vanaf 

19:15 uur, zodat we om 19:30 uur meteen kunnen beginnen met de vergadering.  

Eindtijd afspreken: 21:30 uur. Streeftijd 

1. Notulen 

Vastgesteld 

 

2. Nieuwe MR leden introduceren  

Nieuw MR lid heeft zichzelf geïntroduceerd. Verder zijn er geen nieuwe leden in de 

MR.  

 

3. Punten directie  

- Schoolgids concept 2020- 2021: graag doorlezen zodat deze gepubliceerd kan 

worden.  

Verbeterpunten worden via de mail (voor de Herfstvakantie) naar directie 

gestuurd, , zodat deze direct verwerkt worden. 

OMR geeft akkoord voor document na aanpassingen.  

 

- Jaarplan en doelstellingen 2020 – 2021 

Toevoegingen zijn met een nieuwe kleur aangegeven en samen besproken. 

Toelichting op nieuwe aanpak van de ‘meergroep’ kinderen. Geen verdere 

aanpassingen in het document. 

Doelstelling 3: Wanneer het huiswerkbeleid is afgerond wordt deze naar de MR 

gestuurd.  

Doelstelling 4: LOGO 3000 is toegelicht.  

  

- Evaluatie startgesprekken en informatie over de groepen  

Ouders hebben hun ervaringen hierover gedeeld.  

De voorbereidingsvragen waren een meerwaarde. ‘Het zet je vooraf even aan 

het denken met de kinderen samen over het gesprek dat je in gaat’.  

Fijn om de terugkoppeling van de LK in het startgesprek terug te lezen in 

Parnassys.  

- Mogelijk hebben nog niet alle ouders dit gezien.  

Gekeken gaat worden of de inloggegevens aangepast kunnen worden, met 

name de gebruikersnaam. 

 

- Plan van aanpak RI en E (voortgang) 

Preventiemedewerker op school is Linda. En Petra zal vanuit de OMR de ARBO 

inspectie lijst doornemen en de controleronde door school lopen.  

Evaluatie van de inspectie in school komt op de volgende vergadering terug 

voor de PMR instemming.  

 

- Vergaderschema 2020- 2021 

Subsidie aangevraagd en gekregen voor investering gezonde school. Invulling 

hiervoor wordt nog besproken. Staat op de agenda in het vergaderschema. 

Invulling wordt door het team bekeken en besproken, mogelijk wordt de 

leerlingraad hier ook bij betrokken.  

 



- Nascholingsplan 2020- 2021 

Investering E-wise wordt verplaatst naar schooljaar 2021-2022. 

Geen verdere op of aanmerkingen. 

 

- Communicatie ouders: gebruik social schools 

Alle documenten die worden doorgestuurd, graag meesturen in PDF in plaats 

van WORD.  

Navragen of er een functie is voor ongelezen berichten, omdat er soms 

meerdere berichten binnenkomen en hierdoor je soms terug moeten zoeken 

naar de informatiebrieven.  

 

Aanvulling punten directie: Tevredenheidsonderzoek voor ouders, leerkrachten, 

leerlingen. Dit wordt vormgegeven doormiddel van een ‘Eventdag’. Informatie 

hierover zal nog volgen. Fectio stelt een aantal vragen vooraf op en vanuit de 

school zelf worden er nog 10 vragen toegevoegd.  

Input vanuit de MR over eventuele vragen voor de herfstvakantie graag 

aanleveren.  

 

Toegevoegde agenda punten: 

Beleid Sinterklaas: 

Volgen het standpunt van de gemeente Houten: roetveeg Pieten. OV is bezig met 

het plan rondom Corona proof Sinterklaas vieren.  

 

Analyse corona enquête leerlingen en ouders en de corona maatregelen 

hedendaags: 

Er wordt gekeken welke dingen we mee kunnen nemen uit de enquête die op 

school toegepast kunnen worden. Vooruit kijkend voor het geval dat 

thuisonderwijs weer van toepassing zal worden: 

Online lesgeven in iets kleine groepen dan de gehele klas tegelijk, indien mogelijk. 

Niet voor elke les toepasselijk. Duidelijk aangeven wat er tijdens de noodopvang 

gebeurt. Streven naar regelmatig 1 op 1 contact met elke leerling. 

In de info komt nog een stukje over het opletten voor ouders en kind(eren) bij het 

fietspad en de fietsenstalling aan de voorkant van het schoolplein.  

 

De vergaderingen zullen op donderdag plaatsvinden.  
Eenmalig staat er een vergadering op dinsdag gepland.  

- Donderdag 19 november 19.30 uur  
- Dinsdag 19 januari 19.30 uur  

- Donderdag 11 maart 19.30 uur  
- Donderdag 20 mei 19.30 uur 
- Donderdag 1 juli 19.30 uur  

 

4. Cursus MR 

Geen aanmeldingen voor de MR.  

Eén MR lid is al aangemeld door directie.  

 

5. Financiële planning  

Veiligheidshesjes zijn geleverd; zien er mooi uit. 

Er zijn nog geen nieuwe plannen voor het budget van dit schooljaar.  

 



6. Punten OV  

Toelichting begroting aangeleverd aan de MR.  

De OV heeft toelichting gegeven over de coronakorting op de ouderbijdrage van 

dit jaar. 

- De korting is eenmalig 

- Gezocht wordt naar zinvolle  besteding van gelden die ‘over’ zijn, omdat 

activiteiten door Corona niet door zijn gegaan.  

 

7. Punten GMR 

Samenvatting vanuit GMR is aangeleverd.  

 

8. Post  

MR mail account is geactiveerd. Mail adres zal gedeeld worden.  

 

9. Rondvraag  

Plaatsen van de foto van de oudergeleding op de website.  

Leerkrachten worden met naam genoemd.  

Vergader data van de MR op de website laten plaatsen.  

Geen verdere vragen.  

 

Punten voor de volgende vergadering: 

financiële rapportage jan-jul  voor de volgende vergadering.  

Corona- maatregelen / verloop standaard op de vergadering.  

Evaluatie RI en E. 

 

 


