
Notulen MR-vergadering 

Data:                   woensdag 28 oktober 2020 

Aanwezig:          Antonet, Harry, Jolanda, Marianne, Peter en Fieke 

Notulist:             afspraak om toerbeurt vandaag Marianne  

 

1. Welkom: Jolanda (ouder) en Peter (lkr.) 

Voor nieuwe leden is het mogelijk Basiscursus MR te volgen. Peter heeft al ervaringen met MR. 

Fieke geeft door bij bestuur dat Jolanda interesse heeft in de cursus.  

2. Personeel: 

Dit schooljaar gestart met 4 nwe leerkracht collega’s en wisselingen van collega’s met betrekking 

tot de locaties SH of ONL. Tevens door SBO+ leerlingen meer onderwijsassistenten kunnen 

aannemen. Verder is Nelleke nog met zwangerschapsverlof. Marianne J gaat stoppen met 

lesgeven aan groep 7a i.v.m. IB-functie op andere school. Gelukkig voorlopige vervanging door 

Ellen Smit. Marianne S is vanaf vakantie al ziek. Lijkt nu de goede kant op te gaan. Vrijdag 30 okt. 

staat er een koffieafspraak op de ONL. Door afwezigheid werkt Fieke nu full-time en heeft 

Jantine een aantal taken mee opgepakt.  

3. Corona: 

Ouders hadden door Corona afstand pas door bericht op SS gerealiseerd dat Marianne S er niet 

was.  

Hoe is de ervaring van oudersm.b.t. ouderavond op afstand? Positief; duidelijk; tip: foto van de 

leerkracht toevoegen 

Hoe hebben de ouders de startgesprekken ervaren?                                                                    

Prettig; fijn dat er voldoende tijd was om in gesprek te gaan; open en transparant; bijzonder om 

te ervaren dat leerkrachten snel goed beeld hebben van je kind; positief aanwezigheid van eigen 

kind bij gesprek 

Contact met school gedurende Corona?                                                                                                       

Het aanwezig zijn van de leerkracht bij het uitgaan van de school op het plein vinden ouders 

prettig. Soms is het dan even mogelijk om de leerkracht te spreken. Aandachtspunt naar het 

team om bij uitgaan van de school even mee te lopen met de leerlingen.  

 

Afspraak: in de nieuwsbrief foto delen van nieuwe collega’s en MR-samenstelling. Graag foto 

naar Peter toesturen. Mail: p.waroux@cpob.nl  

Corona en thuisonderwijs?  Hierover is met het team gebrainstormd.  

• Toerbeurt groep naar huis als lkr. Corona heeft 

• Parttimers die extra willen invallen 

• Van belang is dat leerkrachten zaken op de groep op orde hebben zodat overname soepel 

kan verlopen 

• Online lesgeven als lkr. In quarantaine zit 

• Inzet onderwijsassistenten/rt-leerkrachten/IB voor de groep 

• Lesgeven op afstand (weektaak/dagtaak, boeken mee naar huis, via teams) 

• ... 
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 Verschillende oplossingen zijn besproken. Ook de evaluatie uit 1e Corona-periode worden 

meegenomen. Toch kunnen we concluderen dat als de situatie zich voordoet we moeten 

anticiperen naar de omstandigheden op dat moment. . 

Ouders vragen of er aandacht is voor de leerlingen en hoe zij corona ervaren/beleven. Zeker bij 

terugkomst lock-down is hier ruimte voor geweest en nu komt het regelmatig aan de orde 

middels nieuwsberichten. Het heeft de aandacht binnen de groepen.  

4. Begroting 2021 

De stichting heeft nieuw systeem. Dit is even wennen voor directeuren. Overkoepelend geeft 

het beter inzicht in de financiën van de Stichting. Het betekent wel dat begrotingen afzonderlijk 

op nul moeten uitkomen. Voor de KJS betekent dat dat aantal zaken geschrapt zijn: o.a.keuze 

gemaakt in aanschaf meubilair en nascholing. Tevens heeft Taalklas een aparte begroting, 

voorheen was wel de kosten op de begroting bij de KJS.  

Afspraak: Fieke deelt de begroting en wordt op volgende vergadering besproken. 

5. Bezoeken wethouder / burgemeester / inspectie TOP-klas 

Woensdag 4 november werkbezoek van burgemeester op verzoek van de burgemeester.  Fieke 

wil aandacht voor ‘aansluiting zorg en onderwijs’ en gebouwen (nieuwbouw) bespreken. Ook 

gaan vier leerlingen gaan met de burgemeester in gesprek.  

Donderdag 19 november komt de nieuwe wethouder van onderwijs op bezoek. Mevr. S. 

Baggerman. Zij is uitgenodigd door directie. Dezelfde punten als bij bezoek burgemeester 

worden besproken met een rondleiding door de school ONL locatie. 

Vrijdag 20 november inspectie TOP-klas in het kader van onderzoek ‘thema ‘thuiszitters’. Fieke 

heeft toelichting gegeven op de vraag ‘Wat is de TOP-klas?’. Hopelijk geven de resultaten van 

het onderzoek input voor de toekomst van de TOP-klas.  

6. Jaarverslag 2019-2020 

Afspraak: Antonet maakt eerste opzet van jaarverslag en deelt dit met oud MR-leden. Welke 

onderwerpen zijn besproken en de besluiten daarop.  

Vraag: Heeft de MR een mailadres? Fieke vraagt na bij Gea.  

Leerkracht Everina is vertegenwoordiger in GMR (bestuursniveau). Marianne J neemt contact op 

met Everina om af te stemmen op welke wijze input vanuit MR gedeeld kan worden en op welke 

wijze zij betrokken wilt zijn bij MR (in de cc van de mail/kennismaking...) 

7. Voorstel vergaderdata schooljaar 2020-2021 

Donderdag 14 januari 2021                                                                                                             

Maandag 22 maart 2021 

Dinsdag 25 mei 2021 

Woensdag 7 juli 2021 afsluiting 

(Ina is dit voor jou mogelijk?! Graag reactie.) 

 

 



8. Jaarplan 

Afkortingen zijn erg lastig voor ouders. Meer behoefte aan jaarplan komend schooljaar. Fieke 

stuurt toe. Aantal zaken hebben vorig schooljaar niet door kunnen gaan door Corona ook dit jaar 

hebben we hier mee te maken. (BV. Uitwisselingen) 

Rondvraag:  

Jolanda: vraagt om toelichting Vreedzame school 

Agendapunten volgende vergadering: jaarplan / materiële begroting / jaarverslag 

 

 


