
 

 

MR vergadering – 12 april 2021 
Aanwezig 
 

Nanja, Agnes, Kevin, Gepke, Cecile 

Afwezig  

Datum 12-04-2021 
Locatie/tijd TEAMS videobellen – 17.00 MR, vanaf 17.45 met directie. 

 
 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

z.s.m Contact opnemen met Thesanne (OR) over richtlijnen appgroepen  Kevin 

    

 

Agendapunt Wie Status Toelichting Bijl. Notulen 

MR      

Mededelingen (ook 
actiepunten 
langslopen) 

    Richtlijnen appgroepen: nog niet opgepakt. 
Idee: poll uitzetten onder team om ideeën voor 
richtlijnen te vragen. 
Iig fijn als er onrust is, dat dit door groepsouders 
gedeeld worden met de leerkracht. 
Overleg met directie hoe dit op te zetten en van wie 
uit dit stuk gecommuniceerd moet worden. 

MR leden volgend jaar   Zijn er leden die uit de MR gaan volgend jaar? 
Zijn er verkiezingen nodig? 

 Agnes en Kevin hun termijn zit erop. Willen beiden 
graag door. Communiceren naar team en ouders dat 
er mogelijkheid is om kandidaat te stellen, dan volgen 
er verkiezingen. 



 

 

School(jaar)plan 

evaluatie (vast punt 
om even te checken) 

    Geen opmerkingen. Alles loopt. Evaluaties komen nog. 

Interne communicatie 
(vast punt om even te 
checken) 

    Geen opmerkingen, loopt goed. 

GMR update Gepke  Bij maken agenda nog geen update bekend. 
Volgt nog. 

 Geen echte vragen. 

Schoolgids  B Hoever staat het met het kritisch bekijken van 
de schoolgids? 

 Nog niet gestart. Nanja start deze week en mailt door 
aan Kevin. Binnen twee weken alles af hebben. 

Werkverdelingsplan  B Wordt in mei in het team besproken. Hebben 
wij al opmerkingen nu? Anders doorschuiven. 

  

Vakantierooster 21-22  I In de bijlage is het vakantierooster 
meegestuurd. Dit is maandag 29-04 besproken 
met het team. Kunnen wij instemmen? 

X In hoeverre kan er flexibel omgegaan worden met 
studiedagen? Stel dat er net na een lockdown meteen 
studiedagen zijn, kunnen die studiedagen dan niet 
verschoven worden, zodat de kinderen toch naar 
school kunnen?  
En als dat niet kan, dan goed uitleggen aan ouders 
waarom het is zoals het is. 
Getallen kloppen niet met het vakantierooster vorig 
jaar. Nu bijna overal 1000 uur. Dat was in het schema 
van vorig jaar niet zo. Toen veel meer verschillende 
getallen. Hoe kan dat? 

Poll ouders   Vra(a)g(en) bedenken om uit te sturen.  Vanwege de lockdown komt u minder in de school. 
Hoe ervaart u de betrokkenheid? (oid) 
Ik voel me betrokken bij de school. 



 

 

Contact met leerkracht 
Contact met andere ouders  
('ik heb het gevoel dat ik contact op kan nemen met 
de leerkracht als ik daar behoefte aan heb') 
('Ik weet voldoende wat er in de klas(sen) speelt, 
bijvoorbeeld door de verhalen van mijn kind(eren)') 
 

MR  + Directie      

Mededelingen     - Bezig met schoolplein. Offerte is iets meer dan 
100.000 euro, dus leuke uitdaging =) 

- Morgen doen we mee aan de buitenlesdag, 
iedere groep heeft een activiteit buiten. 

- Appgroepen richtlijnen: Officieel komen de 
richtlijnen vanuit school. Wel fijn als er input 
komt van diverse partijen. 

School(jaar)plan 

evaluatie (vast punt 
om even te checken) 

     

Interne communicatie 
(vast punt om even te 
checken) 

     

Schoolgids  B Hoever staat het met het kritisch bekijken van 
de schoolgids? 

 Eind volgende week sturen we de schoolgids met 
opmerkingen naar Cecile. 

Werkverdelingsplan  B Wordt in mei in het team besproken. Hebben 
wij al opmerkingen nu? Anders doorschuiven. 

 Nu geen opmerkingen. 



 

 

Vakantierooster 21-22  I In de bijlage is het vakantierooster 
meegestuurd. Dit is maandag 29-04 besproken 
met het team. Kunnen wij instemmen? 

X Verschil uren vakantierooster vorig jaar: 
- Vorig jaar alle uren precies uitgezocht. Zou 

door KPOA overgezet worden naar nieuwe 
formulier, maar hadden ze niet gedaan. Veel 
gedoe om dat over te zetten en de kinderen 
maken genoeg uren. Na de overgang naar het 
5-gelijke dagen model was het even puzzelen 
en spannend of het voor alle groepen qua uren 
goed zou komen. Die spannende periode 
hebben we gehad. Alle kinderen maken nu 
sowieso genoeg uren. Dus maakt het ook niet 
heel veel uit dat het niet tot op het uur exact 
berekend is in dit schema. Gekozen voor 
gemiddelde van 940 uur. Gr 1/2 maakt iets 
minder uur, 3-8 iets meer. Gemiddeld over 8 
jaar maken alle kinderen ongeveer 940 uur per 
jaar. 

 

Meivakantie niet gelijk met VO. Waarom niet? 

 

- PO heeft met VO overlegd. Daar komt dit 
rooster uit voort. 1 week mei loopt dus gelijk 
(2-6 mei). Als je 2e week meivakantie wilt, is 
het verplicht de week ervoor, zodat PO 
allemaal gelijk heeft. 

 

MR stemt in met het vakantierooster 

Gelden ministerie  B Door het ministerie wordt een grote pot geld 
beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Er is 
een tijdspad bekend gemaakt, welke nogal vaag 
is. Er moet een analyse gemaakt worden per 

 Weinig meer nieuws dan de vorige keer. Keuzemenu 
wordt ruime opzet (weten we van iemand die heeft 
meegedacht hierover). Team is alvast gevraagd mee 
te denken. 



 

 

school voor inzet gelden om achterstanden 
tegen te gaan. Daarna komt er een keuzemenu 
met opties waaruit gekozen kan worden en in 
juni wordt dan bekend hoeveel geld er 
daadwerkelijk beschikbaar is. 
Cecile licht toe. 

 

Analyse school die gemaakt moet worden: 
tussenevaluatie die school doet is daarvoor 
voldoende. 
Opvallend: met name in bovenbouw: kinderen die 
goed presteerden voor lockdown zijn meer gezakt dan 
de kinderen die gemiddeld/beneden gemiddeld 
presteerden. 
 
Lezen in groep 3/4 lezen staat onder druk. Gevolgen 
minder groot in 2e lockdown, maar toch wel een punt 
van aandacht. Begrijpend lezen bovenbouw punt van 
aandacht. 
 
Terugval is niet zo heftig dat het onoverkomelijk is of 
kinderen op de lange termijn ook met de gevolgen 
laat zitten. Maar wel duidelijk waar we mee aan de 
slag moeten. 
 

Bedrag is nog onbekend. Hopelijk in mei wel duidelijk, 
dan kan in mei tegelijk met het werkverdelingsplan 
met het team worden besproken wat er gerealiseerd 
zou kunnen worden. 
 

Lastige is: als we in willen zetten op menskracht, dan 
is de vrees een beetje dat alle scholen in lege vijver 
gaan vissen. 
 

Afsluiting      

 
 



 

 

Datum Actiepunt Instemming/Advies Wie 

Voor 24 april Schoolgids doorlezen en opmerkingen/aanpassingen noteren I Nanja-Kevin-

Gepke-Agnes 

Voor einde 

schooljaar 

Contact opnemen met Thesanne (OR) over richtlijnen appgroepen 

(zie notulen januari, toen is het besproken) 

 Kevin 

Voor volgende 

vergadering in mei 

Poll onder leerkrachten uitzetten richtlijnen   Gepke 

    

    

    

Status:  

B= Onderwerp ligt voor bespreking bij MR        I= Onderwerp ligt ter instemming bij MR      A= Onderwerp ligt voor advies bij MR 


