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Verslag MR vergadering 

Maandag 12 oktober 2020 - 19.15 tot 21.00 uur 

MS Teams 
 

1. Opening  : 

-Voorstelrondje met 2 nieuwe MR leden vanuit de personeelsgeleding. 
 Wendy Schot en Amber Christ 
-Lies Gedicht Lockdown van Richard Hendrick (een Ierse Monnik). 
 

2. Notulist: Amber 

3. Ingekomen post:  

Mees geeft aan school niet in te mogen ivm Corona. Hij is niet bij het 

postvak  geweest. Lies geeft aan dat er niets in zit. Conclusie, geen 

ingekomen post om te bespreken. 

4. Notulen / afspraken vorige vergadering 

-Waarom punt 5 rood staat? Dit was een antwoord op een vraag van de 

vorige vergadering. 

-Aanspreekpunt van de oudergeleding in de MR zichtbaarder maken. 

Stuk in de nieuwsbrief met foto’s van Nadesh, Mees en Jeroen en 

nogmaals het mailadres van de MR. 

5. Taakverdeling MR  

Nieuw jaar en 2 nieuwe gezichten. Welke taken zijn er en wie neemt ze op   
zich?! 
Voorzitter: verzorgt de overleggen van de MR en de benodigde 
documentatie/mails. Mees van der Wiel 
Secretaris: verzorgt de post/email. Amber Christ 
Notulen: In het verleden roulerend, maar al enige tijd een vast persoon. 
Nadesh Jongeneel. 
GMR vertegenwoordiger: Dorien Wimmenhove en Mees van der Wiel. Als 
back-up Nadesh Jongeneel/Jeroen Barto. 
 

6. Onderwerpen vanuit de ouders  

Nadesh heeft vanuit de ouders een vraag over de veiligheid. Zij heeft de 

ervaring dat de vrijwilligers niet goed het overzicht houden.. Wellicht 

evalueren hoe het gaat tussen de middag en bovenstaand aangeven. 
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Nadesh geeft aan vrijwillig te willen helpen tussen de middag en denkt 

meer ouders bereid te vinden. Een oproep plaatsen voor vrijwillige hulp 

met als ‘aanspreekpunt’ Nadesh. Lies geeft aan het in overweging te 

nemen.  

7. Onderwerpen vanuit de leerkrachten 

Amber vraagt of de bossage  bij de hekwerken op het grote plein 

korter/lager kan of dat het helemaal weg kan. Daar gaat de Gemeente 

over. Dan komt er misschien meer zicht op het plein. Meer zicht ook op 

de school. Lies gaat het vragen en neemt contact op met de Gemeente.  

8. Onderwerpen vanuit de  Directie  

       -        Jaarplan 2020 – 2021 

Voorwoord is van Menno en Maarten, Prokind en VCPO. Het gaat om het 

samengaan en richting organisatie B. Er is nog geen naam, maar ze laten 

weten waar ze mee bezig zijn. 

We bekijken het Jaarplan Doelstellingen. Mees vraagt of er nog 

terugkoppeling vanuit VO naar PO is. Lies geeft aan dat het vorig jaar met 

rekenen is gestart. Waar moet op gelet worden bij bijvoorbeeld BBL 

kinderen. Dorien voegt toe dat er naar referentieniveaus gekeken kan 

worden. Wendy en Amber weten uit ervaring ook voorbeelden te geven voor 

aansluiting PO-VO. Dit jaar gaan de groep 8 leerkrachten hier weer mee door. 

Jeroen vraagt hoe het verder gaat met het continurooster. Lies geeft aan dat 

het tegen het einde van het schooljaar besproken moet gaan worden. Mits de 

Corona weg is. Dat is namelijk leidend geweest voor het inzetten van het 

continurooster.  We delen ieders ervaring als ouder en/of leerkracht. 

Iedereen is positief. De belangrijke vraag die eruit komt is of de kinderen dit 

fijn vinden. Een doelstelling is het opzetten van een leerlingenraad dit jaar. 

Voorstel is om het onderwerp continurooster als eerste te laten peilen.   

       -        Jaarverslag 2019- 2020 

Lies deelt mede dat er 2 punten doorgeschoven zijn vanwege Corona. De 

leerlingenraad en portfolio. 

       -        Kwaliteitsrapport 

Lies vertelt dat de juni screening van 2019/2020 met een dwingend advies 

toch afgenomen is en we bekijken de resultaten. Deze geven soms een groep 

aan, die gaandeweg de jaren zwak zijn met een bepaald vak. Jeroen en Mees 

vragen zich af of er dan ook consequent gekeken wordt naar slechte 

resultaten van een groep. Hoe kan dit dan verbeteren? De cijfers worden 
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zeker bekeken en Lies voegt daaraan toe dat er ook een sociaal aspect aan 

vast zit en dat we dat ook op diverse manieren monitoren. ( Zien, gesprekjes, 

groepsplannen enz). 

       -       Werkverdelingsplan 2020 – 2021 

Wie doet wat? Wat hebben we aan personeel? Lies verdeelt het zo eerlijk 

mogelijk en het liefst nog naar interesse.  

Punt 9 van het plan- werkdrukvermindering: Er is een stuk van dat budget 

naar de 10e groep gegaan. Er waren maar 9 groepen geformeerd en zo 

konden er toch 10 groepen zijn dit jaar. Volgend schooljaar voorziet Lies 

hetzelfde.  

       -       Risico Inventarisatie en evaluatie 2020 – 2021 

Dit komt op de volgende vergadering terug, 

  

9. Onderwerpen vanuit de GMR  

  - Overleg 22 september 2020 

Er kwamen goede geluiden over de samenwerking bij Op Dreef. Lies geeft 

aan dat er nog vragen vanuit Prokind zijn en dat er nog geen duidelijkheid 

is over een nieuwe datum. 

 

10. Afspraak volgende vergadering  

Iedereen gaat er mee akkoord dat de vergadertijd voortaan 19.30u zal 

zijn. Tevens is de maandag akkoord.  

Eerstvolgende MR vergadering is op maandag 16 november 2020 om 

19.30u via Teams, mits het in persoon nog niet gewenst is. 

11. Rondvraag 

Geen 

12. Sluiting  

21.12u 


