
Notulen MR vergadering 23-03-2021 
 
Aanwezig: iedereen, behalve de secretaris 
 
 
1) opening 

- De 2e secretaris neemt de leiding over der vergadering aangezien de 1e secretaris er niet is. 
 
2) Mededelingen 

- J. neemt wegens persoonlijke omstandigheden niet deel aan de BAC, L neemt zijn plek. 
- M. geeft dat zij aan wegens persoonlijke omstandigheden momenteel minder actief is in het 

beantwoorden van mail.  
 
3) post 

- er is geen post (MR-magazine is binnen, er springen geen artikelen uit die voor nu interessant 
zijn.  

 
4) notulen 

- De notulen van 26 januari 2021 worden goedgekeurd. 
 
5) Schoolzaken 

- voorstellen: Directeur stelt zichzelf voor in de vergadering en ook de oudergeleding stelt zich 
aan haar voor. 

- Directeur geeft aan dat de maatregelen rondom de corona-maatregelen aardig lopen. Het in- 
en uitgaan van de school was even wennen, maar loopt nu gesmeerd.  

- Het lastigst is vooral het bemensen van de in- en uitgangen.  
- Vanaf a.s. donderdag zullen er ook weer overblijfouders ingezet gaan worden. Dit omdat de 

vervanging van de pauzes tijdens de buitenspeelmomenten van het continurooster 
nauwelijks rond te krijgen is. En op lange termijn is het voor de leerkrachten niet vol te 
houden om hun pauzes ook door te werken.  

- Er zijn nog geen grote problemen door ziekte of afwezigheid. Vooral in de onderbouw zijn 
veel kinderen afwezig, maar daarvan is niet bekend of er corona-gevallen zijn. (kinderen 
laten testen wordt nog weinig gedaan) 

- Directeur vraagt of er een jaaragenda is. We geven aan geen punten op een bepaalde 
vergadering te bespreken, maar vooral te anticiperen op hetgeen er speelt. Er zijn wel vaste 
vergaderpunten, zoals schoolzaken en de GMR. Geopperd wordt de cito-
gegevens/schoolanalyse te bespreken? 

 
Directeur verlaat de vergadering 
 
6) GMR 

- Er is bekeken wat onze plichten zijn tov een jaarverslag. Er moet, buiten de notulen om, een 
samenvatting komen met de punten waaraan gewerkt is en wat er wel of niet aan doelen 
behaald is.  

- We gaan ons hier in de volgende vergadering over buigen. 
- Luchtkwaliteit: er zijn CO2-meters in de klassen geïnstalleerd, pas sinds een dag, er zijn dus 

nog geen gegevens. Leerkrachten hoeven voor nu nog niet te registreren. 
- Thuiswerken: SCOH geeft aan richtlijnen te willen opstellen. Wij geven aan als MR dat wij 

algemene richtlijnen wel een goed plan vinden, maar dat het niet te dik ingekaderd moet 
worden.  
 

7) Evaluatie thuiswerken:  



Er wordt aangegeven dat er vooral in de kleuterklassen geen sociale contacten zijn bevorderd 
(er is 1x gebeld) er is online geen les gegeven, het had fijn geweest als er af en toe een 
mogelijkheid was geweest tot online contact, desnoods vrijblijvend. Er was nu alleen een 
thuiswerkpakket.  
Het werkpakket was voor sommige ouders best een ding, omdat er geen richtlijnen bij zaten. 
Er was met sommige leerkracht wel goed contact en de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen. Het wordt als jammer gezien dat er geen contact was tussen leerkrachten en de 
groep. Het sociale aspect werd gemist.  
In de hogere groepen (vanaf groep 3) werd wel online les gegeven, vrij veel zelfs.  
Er was wel een groot verschil tussen de verschillende jaargroepen. Er wordt ook benoemd 
dat het voor ouders soms een strijd is om de manier van uitleggen te vinden die het dichtst 
aansluit bij de manier waarop school dat doet. (kinderen nemen het niet altijd even 
makkelijk aan van hun ouders als die het net even anders doen dan de leerkracht) 
Meerdere kinderen in verschillende jaargroepen begeleiden is een flinke klus geweest naast 
het hebben van een eigen baan. 
De school en de leerkrachten hebben het volgens de ouders prima gedaan. 
De halve dagen waren een heel groot contrast met het online lesgeven. Er kwam erg weinig 
werk mee naar huis en de woensdag leek wel een vrije dag qua hoeveelheid werk. (2 ouders 
van kinderen uit groep 4) 

 
8) Taken voorzitter en secretaris volgend jaar 

- De vraag is of we volgend jaar de secretaris en voorzitter willen wisselen. Wil een ieder 
nadenken of hij of zij 1 van deze taken op zich wil nemen (er wordt dan ook een 2e voorzitter 
en 2e secretaris vastgesteld) We bekijken dan ook met elkaar de functieomschrijvingen.  

 
9) Rondvraag 

- Er zijn vanuit ouders zorgen geuit over het geven van de seksuele voorlichting n.a.v. het 
programma ‘bloot’ dat door de NPO. Er wordt vanuit school aangegeven dat dit in het 
lespakket hoort, maar dat school dit doet zonder beeldmateriaal als filmpjes, jongens en 
meisjes gescheiden en aangekondigd bij de ouders. 

- Er wordt gevraagd waarom er in de mail naar de BAC ook de locatieleider van DAK zit. Is dit 
omdat zij mee mag beslissen, of ter info? Wij kunnen hier als MR geen antwoord op geven.  

- Er wordt gemeld dat er een bedankje is van de vorige directeur voor de bos bloemen die 
namens de MR is gestuurd.  
 

 
 
 

 
 


