
MR vergadering woensdag 17-6 – 2020 
 

Aanwezig: Alyt, Gerdien, Marcel, Dick, Tea, Petra en Martijn. 

 

 

1. Opening: 

 

Gerdien zit voor de laatste keer “voor”. 

 

2. De agenda wordt goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken:  

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4. Bespreken notulen voorgaande vergadering: 

 

De notulen worden akkoord bevonden. 

 

5. Bespreekpunten MR: 

 

5.1 Reglement Medezeggenschapsraad 

 

De datum wordt geactualiseerd. De Raad gaat akkoord met het nieuwe 

reglement. 

 

5.2 Werving MR-lid oudergeleding: 

 

De door Marcel opgezette tekst wordt goed bevonden en door Alyt op 

MijnSchool, zowel als in de nieuwsbrief geplaatst. Gerdien en Marcel polsen een 

aantal ouders en ook de kleuterjuffen gaan actief werven. Bij hoge animo wordt 

er een verkiezingscommissie samengesteld.  

 

Tot 3 juli neemt Gerdien de honneurs waar; daarna neemt Marcel het 

voorzitterschap over. 

 

5.3 Voortgang Jaarplan: 

 

Tea geeft aan dat de risico-inventarisatie eens in de vier wordt herhaald; dat 

betekent dus over twee jaar weer. Het vorige plan van aanpak wordt regelmatig 

bijgewerkt en ge-update. Dit jaar is de tweejaarlijkse enquête veiligheid onder 

personeel. Hieruit zijn geen prangende knelpunten naar voren gekomen. 

 

5.4 Terugblik afgelopen jaar: 

 

De rol van vaste secretaris wordt node gemist. Mogelijk een punt om mee te 

nemen richting het nieuwe MR-lid.  

 



Vanuit de MR de wens komend schooljaar aan scholing te gaan doen. Gerdien 

geeft aan dat hiervoor een potje is.  

 

Opmerkelijk is dat er vanuit de ouders weinig vragen komen richting de MR. In 

het kader van naamsbekendheid gaat Tea in contact met Rianne Huisinga over 

actualisering van de foto’s. Verder de suggestie om te participeren bij ouder-

informatie-avonden en/of het kerstdiner. 

 

Petra geeft aan dat ouders worden gestimuleerd om bij vragen contact op te 

nemen met de leerkrachten, iets wat ook frequent gebeurt.  

 

Het geplande etentje met de OC moet begin het nieuwe schooljaar maar gewoon 

doorgaan, aldus de vergadering.  

 

6.      Mededelingen:  

 

     Er zijn geen mededelingen. 

 

7.      Bespreken MR en directie: 

     

      Alyt schuift aan bij de vergadering aangaande zaken en onderwerpen. 

 

7.1 Terugblik Corona-periode:  

 

Er is door de leraren een inventarisatie gemaakt wat betreft leerachterstanden. 

Die blijken over de gehele linie mee te vallen. Nu volgt een plan van aanpak, die 

wordt geëvalueerd bij de groepsoverdrachten. De analyses van de Cito-toetsen 

zijn daarin de leidraad. De eerste helft van het nieuwe schooljaar wordt gebruikt 

om de eventuele achterstanden weg te werken.  

 

De samenwerking met het Wijk-team in de afgelopen periode wordt als 

constructief en prettig beschouwd. De kwetsbare kinderen zijn in beeld.  

 

Wel is gebleken dat het elektronische lesaanbod vanuit school groot in variatie 

was. Gemeenschappelijk hierin was het in de bovenbouw aanbieden van lessen 

via Teams, door ouders zowel als leraren als prettig ervaren. 

 

Bijkomende voordelen waren de grotere inzichtelijkheid bij ouders over de lessen 

van hun kinderen, naast het intensievere contact onderling. In de weken na de 

lockdown vielen de rust en effectiviteit in de kleine klassen op.  

 

7.2 Schoolondersteuningsprofiel: 

 

Algemeen geldt dat ondersteuningsgelden vanuit de overheid niet altijd 

voldoende structurele ondersteuning van leerlingen met ernstige specifieke 

onderwijsbehoeften bieden. Ambulant begeleiders zitten krap in de tijd, waardoor 

leerlingen en leerkrachten onvoldoende worden begeleid. De feitelijke kennis 

ontbreekt bij sommige ervan. 



7.3 Financiën en Formatieplan: 

 

Aankomend schooljaar is er krimp op school: 40.000 euro. Wel is er vanuit 2019 

een bedrag van 60.000 euro meegenomen. De directie zit er bovenop en er is 

hoop. Daarnaast is er extra geld aangevraagd. 

 

Er is dit jaar meer uitgegeven aan Corona gerelateerde uitval van leerkrachten.   

 

De planning van de nieuwe kleuterklassen wordt bemoeilijkt door de late 

aanmelding van nieuwe leerlingen, soms pas een maand voor de vierde 

verjaardag van het betreffende kind. Er volgen derhalve waarschijnlijk meer 

aanmeldingen dan voorzien. 

 

Wel verheugend is het feit dat de groepen 3, 6 en 8 komend schooljaar relatief 

klein zullen zijn. 

 

De SKSG neemt twee lokalen over, wat een vermindering van huurgelden 

oplevert.  

 

7.4 School- en Jaarplan: 

 

De lessen Engels worden uitgebreid. Daarnaast gaat de bovenbouw in het kader 

hiervan het komend schooljaar insteken op burgerschap en internationalisering.  

 

Ook de digitale geletterdheid staat in de spotlights: ook een bijkomend voordeel 

uit de corona-crisis.  

 

De samenwerking met de verschillende kinder-opvangen binnen onze school 

wordt over het algemeen als positief ervaren; de kinderen zijn zo goed in beeld.  

 

De klimaatbeheersing binnen school heeft de aandacht. Er zijn al de nodige 

aanpassingen gedaan en het wachten is nu op de gemeente.  

 

Ook in de picture voor het komend schooljaar is het leesonderwijs. Na een 

inventarisatie wordt gekeken of er nader geoptimaliseerd moet worden.  

 

8.      Mededelingen directie: 

 

               Alyt verstrekt ons de nieuwe schoolgids.  

 

9.     Rondvraag: 

 

    Er zijn geen vragen. 

 

10.     Sluiting: 

 

         Dinsdag 1 september is de eerst volgende vergadering. Punten zijn dan: 

 



• Hoe staan we ervoor i.v.m. de Corona-crisis? 

• Voorbereiden nieuw MR-lid 

• Voorbereiden informatie-avond 

• Marcel zit de vergadering voor. 

 

Als slot wordt Gerdien door Alyt in het zonnetje gezet voor haar werkzaamheden bij de MR. 

Warme woorden en een fraai bos komen haar tegemoet. 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 


