
 

 

Notulen MR-vergadering  17 juni 2020  

Aanwezig: Jacqueline, Martine, Rianne, Nanneke en Trees. 

1. Opening, vaststellen van de agenda. 

Welkom!  

 

2. Vaststellen vorige notulen (27 januari)  

In orde. 

 

3. Ingekomen stukken 

1 ouder-aanmelding voor Steven Pont. 

Sponsor convenant. 

Brief GMR. Nieuwe bestuurder Ingrid Nelissen. 

RIVM richtlijnen: De school mag 1 activiteit doen met gr. 8. De ouders van gr.6-7-8 hebben 

een brief ontvangen. Musical buiten. Sportolympiade en kamp verschuiven we naar volgend 

jaar. 

 

4. Mededelingen 

Vanuit de directie: De visie willen we zo concreet mogelijk maken. We hebben een boom met 

foto’s. We zijn hier druk mee bezig. 

GMR lid. Wil een van de MR ouders deelnemen? We plaatsen nogmaals een oproep voor een 

ouder GMR lid. 

Vanuit het team: Heerlijk dat alle kinderen weer volledig naar school komen. We hebben in 

de lock down tijd samen hard gewerkt. Verschillende communicatiemiddelen: fysiek op 

school-huiswerkpakketjes, via Parro, Teams, telefonisch, bij de kinderen thuis pakketjes 

afgeven. We blijven samen alert op de corona regels. Ouders hebben meer inzicht in leerstof 

en eigen kind gekregen. We zijn wijzer geworden op de computer. De ouders hebben het 

positief ervaren. Ze bedanken het team voor hun inzet. Groep 5 t/m 8  de leerlingen hebben 

een eigen teams account dat blijft zo ook na de vakantie. Corona rapport voor gr.3 t/ m 8, 

kind-ouder-leerkracht vult iets in. 

Cito toetsen gr. 3 t/m 8: daar zijn we volop mee bezig, Begrijpend lezen na de vakantie. Er 

komt een september normering. 

Vanuit de GMR: zie ingekomen post. 

Vanuit de oudervereniging: Even afwachten hoe de verschillende activiteiten gaan lopen. Het 

hangt af van de corona regels die er dan zijn. 

 

5. Halfjaarlijkse Citotoetsen 

Spelling, rekenen, AVI, DMT: Over het geheel zien we geen terugval. 

 

6. Onderwijskundig jaarplan 2020-2021 en Onderwijskundig jaarverslag 2019-2020 

Dit bespreken we volgend schooljaar. 



 

 

7. Urenberekening: 

Ieder ontvangt een berekening van de uren. Deze wordt nader toegelicht. In het nieuwe 

schooljaar starten we allemaal weer om half 9. 

 

8. Steven Pont: 

Afwachten hoe de ontwikkelingen van het RIVM zijn. We sturen hem een mail om het te 

verschuiven. Tegen de tijd dat het weer kan/mag contact opnemen. 

 

9. Formatie: 

Sandra gaat weg. Angelique neemt haar taken over als leerkrachtondersteuner. Er is een 

procedure geweest voor een leerkracht gr.6-7-8. Er is iemand komen kijken, sfeer proeven. 

Dat is positief verlopen. Het bericht gaat nog naar de ouders. Ze komt in ieder geval 3 dagen, 

misschien meer. 

Hoe de werkdruk verlagende gelden besteed worden bekijken we nog. 

 

10. Evaluatie MR: 

Het jaar is voorbij gevlogen. De stukken tijdig krijgen is fijn. Veel geleerd. Super Inhoudelijk. 

Prettige sfeer open en fijn. Martine maakt het jaarverslag MR. 

 

11. Verkiezingen MR: 

Martine is aftredend maar stelt zich weer herkiesbaar. We starten de verkiezingsprocedure 

om andere ouders ook een kans te geven. Bij geen aanmeldingen blijft Martine voor een 

nieuwe periode MR lid. 

 

12. Rondvraag: 

De kans en kleur MR cursus: We wachten even af hoe het gaat lopen. Bericht komt altijd 

vanuit de GMR, dit dus in de gaten houden. 

 

 

 


