
Notulen MR vergadering 19 januari 2021 

Begintijd: 19:30 

Vergadering via Teams 

1. Notulen 

Vastgesteld.  

2. Punten directie  

- IB (C) Nieuw inspectie kader 

Het nieuwe Onderwijs resultaten model vanuit de inspectie is besproken. PowerPoint is 

toegelicht door IB. IB koppelt terug of ons vastgestelde percentage (populatie) afgestemd is op 

wijkpopulatie, of dat dit echt onder ouders per school afgestemd is.  

 

- Corona: Het thuisonderwijs verloopt naar omstandigheden goed. 

Opmerking over het chatten/appen van de leerlingen onderling: deze behoren een 

vriendelijke toon te hebben. Leerkrachten zullen dit tijdens een Teams-moment met de 

leerlingen bespreken en in de Nieuwsbrief worden ouders gevraagd het chat/app gedrag van 

hun kind in de gaten te houden. 

Activiteiten die wel/niet doorgaan of anders (Goede Doelen actie, carnaval, schoolvoetbal) 

Noodopvang is doorgesproken en toegelicht. Goede doelen actie wordt een jaar uitgesteld. 

Het doel waarvoor we willen inzamelen (Maxima centrum) blijft hetzelfde. Carnaval zal alleen 

in de klas plaatsvinden mits de school open is. Schoolvoetbal is voor dit jaar afgelast. Wel zal 

de school tussen de klassen onderling proberen wanneer de maatregelen het toe laten een 

klein ‘toernooitje’ te laten plaatsvinden.  

 

- Jaarplan van de school 

Alle nieuwe toevoegingen zijn per doelstelling besproken.  

Doelstelling 3: Wekelijks Engels wordt nu thuisonderwijs niet als verplicht gegeven, dit is 

facultatief, zodat de basisvakken als prioriteit voorop staan.  

 

- lln aantal/ formatie/ prognose 

Toegelicht en geen verdere bijzonderheden.  

 

- Tevredenheidsonderzoek bespreken (zie bijlagen)  

Toegelicht. Gesprekken over de mooie momenten en de dingen die goed gaan worden 

gewaardeerd en zou nog meer naar voren mogen komen.  

 

- ICT ( aanschaf nieuwe laptop kar en 10 laptops voor de leerkrachten) 

Toegelicht. Geen verdere toelichtingen.  

-  

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

Is samen met de preventiemedewerker doorlopen.  

Geen verdere actiepunten.  

 

- BSO Kind & Co start na de Meivakantie 

BSO start op school en zal in het lokaal van de peuterspeelzaal plaatsnemen. Ook zal er 

gebruik gemaakt kunnen worden van het noodlokaal.  



 

3. Verkiezingen 

Iemand uit de oudergeleding gaat uit de MR.  

Dit zal aangekondigd moeten worden en nieuwe leden moeten zich kunnen aanmelden. Oproep 

voor nieuw MR lid zal geplaatst moeten worden. Dit zal geplaatst kunnen worden in de info van 

februari. Opzet van de brief wordt onder de MR rondgestuurd en daarna naar de administratie 

gemaild worden, om toe te voegen aan de info van februari.  

 

4. Financiën (wat doen we met het MR budget?) 

Er zal nagedacht worden over eventueel een feestmiddag te organiseren, springkussen, iets 

lekkers of dergelijks. Opzet/ideeën zullen verzamelt worden. 

 

5. Tussenevaluatie MR 

Jaarplan staat elke vergadering op de agenda, volgende keren beperken we ons tot alleen de 

vragen over de toegevoegde teksten en niet het hele jaarplan opnieuw doorspreken.  

 

6. Punten OV   

Bekeken wordt welke activiteiten wel en niet kunnen plaatsvinden i.v.m. corona maatregelen en 

welke passende oplossingen hierbij bedacht kunnen worden. Geen verdere bijzonderheden.  

 

7. Punten GMR 

Geen.  

 

8. Post  

Geen.  

 

9. Rondvraag  

Geen.  

 


