
Notulen MR 18-5-2021 

Aanwezig: Mariska, Sjaahien, Mira, Femke, Lonneke, Ellen, Meliha 

Afwezig: Jeffrey, Amanda 

 

1. Opening 

2. Geen mededelingen 

3. Geen post 

4. Notulen vastgesteld 

5. Schoolzaken:  

Formatie: 3 groepen 5, combinatie blijft hetzelfde (5/6) wordt (6/7). Zwaartepunt ligt in de 

onderbouw. De groepen 2 krijgen 28 kinderen. Er is een vacature, maar er zijn internen dus 

er komt geen externe vacature daarvoor. Alleen voor zwangerschapsvervanging is 

vervanging uitgezet.   

Er is akkoord vanuit SCOH voor het aanstellen van een nieuwe adjunct. Er moet een tweede 

BAC hiervoor komen, graag een ouder uit de MR zitting hierin nemen → SK 

Nationaal Plan Onderwijs → inventarisatie achterstanden ivm Corona. Cito-toetsen/analyse 

worden hiervoor als uitgangspunt genomen. Begrijpend lezen en rekenen zijn niet op niveau. 

Voor begrijpend lezen was dit al voorzien, maar daar moet dus extra in geïnvesteerd 

worden. Voor rekenen wordt o.a. een nieuwe methode gekozen. Spelling en technisch lezen 

scoren voldoende.  

Er is een keuzemenu waaruit interventies gekozen moeten worden. Voor 10 juni moet er 

instemming zijn over het schoolprogramma. Het beschikbare budget moet nog 

bekendgemaakt worden. Er zal een extra vergadering nodig zijn om de input van de MR 

mee te nemen in het plan.  

 

Vraag van EZ: zijn alle Corona protocollen en maatregelen duidelijk, vooral voor ouders? Ja, 

tot nu toe duidelijk. Informatievoorziening is goed en voldoende mate, zonder overkill.  

ME Hoe zit het met continurooster? Moeten we hier voor volgend schooljaar ook al over 

nadenken? De inschatting is dat er onder het team geen meerderheid voor is. Als er geen 

meerderheid is binnen het team dan heeft ook geen zin om een enquête onder ouders uit te 

zetten. Ook bij andere scholen is het niet altijd zo rooskleurig als het lijkt, vaak wordt toch 

aan leerkrachten gevraagd om hun pauzes op te geven. Voorstel van EZ is om eerst weer 

eens een normaal jaar te draaien en ons daarna pas hier op te richten, maar beslissing blijft 

aan de MR.  

 

EZ verlaat de vergadering 

 

6. GMR geen punten 

7. Jaarverslag → De vorm die het jaarverslag moet hebben is nog onduidelijk. MB gaat 

navraag doen bij Dilianne. Samenvatting + vooruitblik  

8. Rollen + vergaderingen volgend schooljaar 

MB → voorzitter 

LvL → secretaris 

SK → vervangend voorzitter 

ME → vervangend secretaris 

Daarnaast is er het verzoek om op een andere dag te gaan vergaderen. De 

aanwezige leden kunnen zich daarin vinden.  



9. Jaarplan MR → MB heeft globale opzetten gevonden stuurt deze door. Iedereen gaat 

hiernaar kijken en verder oriënteren naar wat we voor volgend jaar als speerpunten 

zien.  

10. Rondvraag 

SK informatie opvragen omtrent achterstanden ivm Corona. En welk gedeelte aan 

informatie delen we vervolgens met de ouders? MB: Volgende overleg met EZ 

afwachten, er zal vanuit de school een analyse moeten worden verschaft omdat we 

anders geen weloverwogen keuze kunnen maken uit het keuzemenu.  

 

 

To do:  

-Navraag bij Dilianne over jaarverslag 

-Globale opzetten jaarplan MR doorsturen 

-Oriënteren op speerpunten voor volgend jaar  

 


