
Notulen MR vergadering 19 november 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.  

 

1. Notulen 

Vastgesteld. 

2. Punten directie  

- Financieel jaaroverzicht en begroting 2021 (instemming) 

Toegelicht middels PowerPoint  

Inkomsten begroting wijkt af van voorgaande jaren en komende jaren (rijksbijdrage) navraag waarin 

dit zit.  

Geen verdere aandachtspunten.  

 

- Jaarplan van de school (voortgang)   

Doorlopen per doelstelling.  

Doelstelling 3: Toelichting op de subsidie dat ingezet wordt door de instantie Brightskills. Dit wordt 

ingezet met name in de groepen 7 en 8. En ook 5 en 6 daar waar nodig. Om ‘achterstanden’ 

gerelateerd aan Corona weg te werken.  

Geen verdere aandachtspunten.  

- Concept begroting materiaal/ personeel  

Toegelicht bij eerste punt middels een PowerPoint  

- Veiligheidsprotocol  

Afgelopen juni is deze door de MR ingestemd. Voorstel is om deze voor de laatste vergadering op de 

agenda te zetten, zodat deze ingestemd is voorafgaand aan het nieuwe schooljaar dat gestart wordt. 

Is aangepast in het activiteitenoverzicht.  

- Perspectief op School (document van Profi Pendi, het samenwerkingsverband) 

Hierop wordt in kaart gebracht welke zorg een school kan bieden aan kinderen. Dit is een online 

overzicht voor ouders, op de site van Profi Pendi. 

Hoofdstuk 2.2: 

Zin onderaan onze visie op passend onderwijs aanpassen. Controleren op afkortingen en deze 

toelichten waar nodig.  

- Plan van aanpak RI en E: status (instemming) 

Afspraak staat gepland voor begin december.  

Noodverlichting in groep 1/2A vervangen.  

- Tevredenheidsonderzoek  

Korte evaluatie mondeling toegelicht. Volgende vergadering zal deze uitgebreider worden toegelicht 

en worden de resultaten getoond.  



- Sint en kerst  

Er zal geen intocht plaatsvinden met ouders. Sint wordt ontvangen op school met de kinderen en 

leerkrachten.  

Invulling kerst wordt dit jaar anders. Er zal geen kerstdiner plaatsvinden, maar er wordt een passend 

middag programma gegeven. Kerstspel wordt door groep 7 opgevoerd op de donderdagmiddag in 

plaats van in de avond tijdens het kerstdiner.  

Ook het maken van het kerststukje zal komen te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt een 

kerstknutsel georganiseerd, waarbij de bovenbouw de onderbouw zal assisteren. Een moment van 

samenzijn en iets leuks om mee naar huis mee te nemen.  

Vraag of het kerstspel voor de ouders volledig opgenomen kan worden. Hier worden de 

mogelijkheden voor bekeken.  

- Huiswerkbeleid  

Hoe je huiswerk leren plannen. Dit op school als aandachtspunt mee nemen zodat kinderen dit ook 

leren doen als voorbereiding op de middelbare school. Samen met de leerkrachten de planning in de 

agenda zetten.  

Bovenbouw leerkracht zullen de mogelijkheden hierin met elkaar bespreken.  

- Overblijf  

Overblijf in samenwerking met de pedagogische medewerkers verloopt prima.  

Regels en consequentie bij kinderen verhelderen.  

Vrijdag is een aandachtspunt. Bovenbouw zoekt hierin veel grenzen op en de overblijfmedewerkers 

ondervinden dit wel als pittig. Op vrijdag is er geen pedagogisch medewerker aanwezig, dus directie 

en leerkrachten zullen hierin ook actiever zijn.  

- Corona- maatregelen / verloop  

Maatregelen zoals begin schooljaar zijn opgesteld worden tot op heden nog uitgevoerd. Vervanging 

van leerkrachten wordt tot op heden nog relatief goed opgelost.  

Relatief weinig kinderen in thuis quarantaine, maar indien dit plaatsvindt wordt er een passend 

programma gemaakt voor deze kinderen en worden actief betrokken bij de activiteiten in de klas.  

3. Reglementen MR (instemming) 

Zijn aangepast 

4. Financiële planning  

Over de invulling hiervan zullen de MR leden nadenken.  

5. Punten OV   

MR heeft nog wel contact gehad met de OV over de deels tegemoet komende teruggave 

ouderbijdrage vanwege Corona. Dit is toegelicht. Hierin zijn geen wijzigingen uit voort gekomen.  

Deze was al gecommuniceerd naar ouders. Wel is vastgesteld dat dit eenmalig is geweest en dat er in 

het vervolg zal worden gekeken naar een andere invulling van de ingelegde ouderbijdrage wat niet 

‘uitgegeven’ wordt vanwege Corona.  

6. Punten GMR 

Duidelijke samenvatting ontvangen.  



7. Post  

Geen.  

8. Rondvraag  

Inlognaam Parnassys kan deze gebruiksvriendelijk veranderd worden? Moet nagevraagd worden bij 

de ICT’er. Zal handmatig aangepast moeten worden. Is dit mogelijk? 

Zichtbare resultaten in Parnassys – weinig communicatie, zichtbaarheid naar ouders. Kan dit vergroot 

worden? 

 

Op de volgende vergadering:  

Plan van aanpak RI en E.  

Resultaten van het tevredenheidsonderzoek.  

 

 

 

 

 


