
Notulen van de MR vergadering d.d. 27 oktober 2020. (vergadering via Teams). 
Aanwezig : Koos, Mirjam, Simone, Merel, Carola, Carin. 
Afwezig    : Sandra, Herman, Melissa, Rahja (allen met afbericht). 
               

1. Opening. 
Koos opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft direct het woord aan 
Carin. 

2. Mededelingen directie. 
Organisatorisch. 
De Ouderraad is nu goed georganiseerd en zij zijn druk bezig om een en ander met 
elkaar af te stemmen. Ook zullen zij vanavond aansluiten om de begrotingen door te 
nemen met de MR. 
Corona. 
We blijven ons aanpassen aan de laatste richtlijnen. Er is een nieuw protocol voor het 
basisonderwijs en vanuit Ronduit komt er een advies. De maatregelen worden 
strenger omdat Corona steeds dichterbij komt. 
Het basisonderwijs verkeert in een uitzonderingspositie. Sommige algemene regels 
gelden wel voor ons en andere weer niet. We hoeven binnen geen mondkapjes te 
dragen, maar het kan zijn dat dit wel gevraagd gaat worden aan bezoekers. 
We moeten elke keer bekijken wat wel en niet mogelijk is en dat vraagt veel 
flexibiliteit van leerkrachten en ouders. 
Studiedagen en vergaderingen zijn nu lastiger te organiseren en hierdoor duurt het 
soms langer voordat zaken besproken zijn en zijn vastgelegd. 
De jaarlijkse feesten zullen op een andere manier worden vorm gegeven. Ook  dan 
kunnen er geen ouders in de school komen. We gaan uiteraard proberen de feesten 
voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken. 
Onderwijsinhoudelijk. 
Dominique Pedroli van Gedragspunt heeft de locatie Munnikenweg bezocht. Hij heeft 
vastgesteld dat de gedragsregels hier heel goed worden toegepast zodat er een veilig 
en prettig leerklimaat is ontstaan. 
De beide IB-ers zijn bezig geweest om subsidie aan te vragen voor 
inhaalprogramma’s. Dit is inmiddels gelukt en een externe partij (Melior), komt 
hiervoor op school. Zij gaan aan de slag met leerlingen die, mogelijk door Corona, 
achterstand hebben opgelopen. Maar zij zullen ook tips geven voor bewegend leren 
waar de leerkracht met de hele groep mee aan de slag kan.  
Jaarplanning. 
Carin heeft al wat punten op een rij gezet die dit schooljaar aan de orde kunnen 
komen op de MR vergaderingen. Carola heeft ze in de jaarplanning toegevoegd. 
Carin begint per 1 januari met een nieuwe opzet voor de begroting.  
Als we het jaarplan tussentijds gaan evalueren kunnen er ook meteen wat belangrijke 
punten uit gehaald worden die we verder gaan bespreken in de MR. 

3. Actiepunten. 
De verkiezing voor een MR lid voor de SA is inmiddels gestart. Uiterlijk 3 november 
kunnen de stembiljetten ingeleverd worden. Op 6 november gaan Merel, Koos en 
Carola de stemmen tellen en dan krijgen de twee kandidaten bericht.  

4. Ons onderwijs. 
De OR leden van de drie locaties die zijn uitgenodigd sluiten nu aan bij deze 



vergadering. Voor de Munnikenweg is dat Marija, voor de Saturnusstraat Stefan en 
voor het Oudorperdijkje Linda en Hanneke. 
De MR leden hebben via de mail de jaarverantwoording en de begrotingen al 
ontvangen. De begrotingen zijn nu per locatie gemaakt. Dat is voor de 
penningmeesters en voor de MR leden heel overzichtelijk. 
De penningmeesters lichten de stukken toe en hebben een duidelijk verhaal. Het is 
fijn dat alles nu helder is voor alle betrokkenen. De OR leden worden bedankt voor 
hun duidelijke uitleg. 
We spreken af dat ze op 31 mei 2021 weer worden uitgenodigd om te evalueren en 
de nieuwe begrotingen te bespreken. Mocht er tussentijds contact nodig zijn vanuit 
de OR, dan kunnen zij altijd Carola mailen. 
De MR bespreekt nog even kort wat er op de agenda kan komen te staan bij dit punt. 
We denken aan bewegend leren, kindertalentenfluisteraar en boeiend onderwijs. 

5. Ingekomen post. 
De stukken die zijn binnen gekomen van de OR zijn via de mail verstuurd. Verder was 
er geen post. 

6. Rondvraag. 
Simone geeft aan dat er nu geen lief en leed op de agenda stond. Dat moet ook nog 
bij de punten van Carin staan, zodat dit elke vergadering kort besproken wordt als er 
nieuws is. 

7. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.56 uur. 

 
 
Vergaderdata.  
Donderdag 14 januari  SA 
Woensdag 17 februari OD 
Dinsdag 30 maart  MU 
Maandag 31 mei  SA 
 
 
Actiepunten. 
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