
Notulen MR vergadering 26 januari 2021 
 
Aanwezig: Amanda, Meliha, Mira, Mirjam, Femke, Sjaahien, Lonneke en Jeffrey 
Afwezig: Mariska (verlof)  
 

1. Vandaag zijn SK en LvL voor de eerste keer aanwezig. We beginnen in een voorstel 
ronde waarin iedereen wat over zichzelf verteld. 

 
2. Mededelingen 

AL is vandaag voorzitter en NK is notulist 
 

3. Post 
Door de schoolsluiting is er geen post 

 
4. Notulen voorgaande vergadering 1 december 

Er moet 1 wijziging worden gedaan in het aantal groepen. 
  

5. Schoolzaken 
- MG. informeert over de gang van zaken ivm Corona. De school blijft nog dicht tot 

nader bericht. Mochten de scholen opengaan zal dit weer met aanvullende 
maatregelen zijn. 

- Op dit moment zijn er 52 kinderen in de noodopvang. Het toelaten van deze kinderen 
is op basis van vertrouwen gegaan. 

- Raar om in deze periode afscheid te nemen omdat M waarschijnlijk de ouders en 
misschien ook wel de leerlingen niet meer ziet. 

- Er is gesproken over de Interim en over een opvolger. Op dit moment lijken er twee 
geschikte kandidaten te zijn. 

- NK vraagt waarom er geen verdere mededelingen zijn gedaan rondom het ziek zijn 
van een van de leerkrachten. Een aantal leerlingen maken zich zorgen nu ze niks 
meer hebben gehoor. MG zorgt dat de leerkrachten de leerlingen (in de hogere 
klassen) informeren. 

- LvL geeft aan dat ze nog maar net in de MR zit maar 2 dagen later al mail ontving 
met vragen vanuit ouders over de gang van zaken rondom het thuisonderwijs. 

 
De directie verlaat de vergadering. 
 
6. GMR 

- Er is in de GMR gesproken over de luchtkwaliteit in de klassen. Er zijn filters 
vervangen en CO2 metingen gedaan. 

- Vanuit de oudergeleding komen vragen als: 

• Hoe vaak wordt de luchtkwaliteit gemeten? 

• Hoe vaak worden de CO2 meters gecontroleerd? 

• Hoe gaan de leerkrachten om met eventuele af te lezen waarden? 

• Is er een protocol hoe men met de CO2 meters moet omgaan? 
→Het onderwerp komt nogmaals op de MR agenda te staan. 
 
 7. Nieuwe directeur 
- Er moet een profiel voor de nieuwe directeur worden opgesteld 
- Vanuit school zijn er 3 medewerkers die meedenken voor het profiel 
- Wat willen de ouders zien in de nieuwe directeur (2 a 3 ouders) 
→ Het onderwerp schuiven we op naar vergadering met alleen oudergeleding 
 
 
 
 



8. Wat willen we n.a.v. de MR training dit jaar met de MR bereiken/doen? 

- Meer doen om de achterban te bereiken, zichtbaar zijn door bv een smoelenboek 
- Zorgen voor jaarverslagen op de website SK gaat op onderzoek uit bij zusterscholen 
- Met elkaar de placemat nog eens goed bekijken 
- Meer betrokken worden bij processen  

 
 
9. Rondvraag + wat verder ter tafel komt. 

- Leerkrachten weten niet altijd wie de nieuwe MR leden zijn.AL gaat MG aangevend at 
dit gecommuniceerd moet worden naar leerkrachten 

- SK geeft aan dat ze om zich heen ouders heeft gehoord met klachten over de 
noodopvang. Zijn het echt wel allemaal kinderen waarvan ouders in vitale processen 
of beroepen werken. JvO geeft aan dat hij ook gebruik maakt van de noodopvang en 
dat hij niet het idee heeft dat er een selectie wordt gemaakt op wie mag wel/niet. SK 
geeft aan dat die selectie juist wel gemaakt zou moeten worden. 
FP geeft aan dat ouders zich geen zorgen hoeven te maken, school heeft de plicht 
om te zorgen voor noodopvang en dan doen ze ook.  
AL geeft nog aan dat er wel kinderen zijn afgewezen voor noodopvang omdat ze niet 
aan de vereiste criteria voldeden. 

- MO zegt dat ze ziet dat de motivatie van de kinderen zakt nu ze al zo lang 
thuisonderwijs krijgen. Kan er iets komen als soort van oppepper. AL antwoordt 
hierop dat elke leerkracht zijn of haar uiterste best doet om de leerlingen te 
motiveren. 

 
 


