
Notulen van de MR vergadering d.d. 30 maart 2021. (vergadering via Teams). 
Aanwezig : Ellen, Koos, Carola, Christian, David, Simone, Carin, Merel, Joke, Herman,  
      Mirjam, Rahja. 
Afwezig    :  Sandra (met afbericht). 
               

1. Opening. 
Koos opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij blikt even terug op de 
vorige vergadering, die niet voor iedereen even prettig is verlopen. De MR heeft als 
belangrijkste taak het beleid van de school. Ouders en leerkrachten kunnen hier 
samen aan werken. 

2. Mededelingen directie. 
Organisatorisch. 
De kleutergroepen op alle drie de locaties zijn boven de 30 leerlingen uitgekomen. Er 
is met inzet van onderwijsassistenten voor ondersteuning gezorgd. 
Er zijn nieuwe richtlijnen vanuit Ronduit rondom Corona. Daarin staat dat 
reisbewegingen en contacten tussen leerlingen onderling en medewerkers zoveel 
mogelijk beperkt moeten worden. Daardoor kunnen er voorlopig geen schoolreisjes 
of excursies georganiseerd worden. Ook nog even geen school brede activiteiten tot 
aan de meivakantie. Een uitstapje met de eigen groep kan wel, zo lang er geen tot 
weinig andere groepen worden ontmoet.  
Mirjam merkt op dat het fijn is dat er steeds wordt gekeken naar leuke momenten 
voor de kinderen. 
Onderwijsinhoudelijk. 
We zijn druk bezig met het inhaalprogramma bewegend leren. Ook is er een nieuw 
programma opgezet, het nationaal programma onderwijs, maar hierover is nog niet 
genoeg informatie. De MR wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
In de week van 14 juni zullen we een extra vergadering plannen om meer te horen 
over dit programma. Joke geeft nog aan dat het belangrijk is dat kinderen die 
normaal extra instructie nodig hebben van de leerkracht nu in aanmerking kunnen 
komen voor extra ondersteuning. 
De Zes Wielen krijgt geen inspectiebezoek. Wel komt er een themaonderzoek naar 
analyse en zorg. Dit is geen beoordeling, maar zal vooral bestaan uit een gesprek met 
Carin, David en Joke. 
Er moet een nieuw jaarplan geschreven worden voor de periode van 2021-2023. Het 
concept zal voor de volgende vergadering klaar zijn. Dan komt het naar de MR. Er 
wordt gevraagd of duidelijk gemaakt kan worden wat voor advies er gevraagd wordt 
bij een stuk. Gaat het om advies, informatie of instemming. Carin gaat dit opzoeken, 
zodat we het kunnen vermelden op de agenda. 
Personele zaken. 
Er is op dit moment 1 collega met Corona. We blijven de richtlijnen van de GGD 
volgen en er is regelmatig contact met hen. 
Financiën. 
Er is een begroting gemaakt voor 2021. De MR heeft die toegestuurd gekregen en 
Carin licht de begroting toe. 

3. Informatie oudergesprekken, door David en Joke. 
David en Joke leggen uit hoe de oudergesprekken plaats gaan vinden en David laat 
zien welk rapportblad er voorafgaand aan het gesprek wordt ingevuld door de 



leerkrachten. Het blad wordt tijdens het gesprek getoond en komt  in de rapportmap. 
Het is een eenmalig rapport, omdat we hopen dat we open kunnen blijven en hierna 
weer de gebruikelijke rapporten kunnen invullen. 
In het rapport komen doelen te staan en er wordt gevraagd hoe die bepaald worden. 
De regie hiervoor zal in eerste instantie bij de leerkrachten liggen, maar uiteindelijk 
willen we graag dat de leerlingen hun doelen zelf kunnen stellen. Op dit moment is 
de leerkracht hierin nog leidend. 
Hoe de gegevens van DIA geïnterpreteerd kunnen worden krijgen de leerkrachten 
nog duidelijk uitgelegd op de studiedag van 6 april. Dan kunnen ze tijdens de 
oudergesprekken hierover een duidelijke uitleg aan de ouders geven. 
Carin, Joke en David maken samen een brief voor alle ouders met uitleg over de 
gesprekken. 

4. GMR. 
Er zijn geen vragen over stukken van de GMR en we kunnen instemmen met de 
stukken waar daarom gevraagd wordt. 

5. Rondvraag. 
Koos geeft aan dat hij na dit schooljaar gaat stoppen bij de MR omdat zijn kinderen 
van school gaan. Dat betekent dat de ouders moeten gaan nadenken over de 
invulling van het voorzitterschap. We komen hier in de volgende vergadering op 
terug. 
Christian vraagt naar de rol als ouder in de MR, als andere ouders met vragen komen. 
In elk geval graag altijd verwijzen naar de betreffende leerkracht en/of de directie. 
Carola gaat een opzet maken met MR taken. 
Tijdens de volgende vergadering gaan we e.e.a. afstemmen. 

6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.11 uur. 

 
 
Vergaderdata.  
Maandag 31 mei  SA 
Dinsdag 15 juni 
 
Actiepunten. 
* nieuwe foto op de website. 
 
 
 


