
 

Notulen MR-vergadering 18 mei 2020  

Plaats: eigen plek via Teams i.v.m. Corona  

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur   
  

Aanwezig:   

Leden O.G.: Agnes, Desiree, Janneke  
Leden. P.G.: Miranda, Anneke  

  
  

1. Welkom en opening agenda  

  
Agnes opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.   

  

2. Vaststellen conceptverslag overleg vergadering 09/03/2020  
  

Notulen is goedgekeurd en vastgesteld.   
 

3. Mededelingen. 

• Evaluatie Corona:   
- Er zijn kinderen gevraagd om op school te komen.  

- Nu met de halve klassen is het rustig. Opstart voor de kinderen is goed 
gegaan. Geeft voor de kinderen meer rust.  

- De 1,5 meter regel is moeilijk in de praktijk te handhaven.  

- Zorg m.n. vanuit groep 3 en 4.  
- Mocht deze situatie zich handhaven dan is het voor de parttimers 

lastiger om contact te houden  met alle leerlingen.  

- Is het mogelijk, als uitzondering voor groep 8,  in het belang / welzijn 
van kinderen om samen naar school te komen?  Het is een klein klasje. 

Daarbij de regels in acht nemend!  Bij de uitvoering ook rekening 
houden met regels vanuit het werk van ouders.    

- Kritisch kijken wat kan en mag.  Proberen hard te maken voor een 

goede afsluiting van groep 8.  
Vanuit ouders:  opstarten pittig. Respect voor de leerkrachten.  Respect voor 

ouders met drukkere leerlingen of zorgleerlingen en met weinig ruimte 
thuis.  Start ging goed. Na verloop van tijd werd het emotioneel wel pittiger. 

School goed opgestart! School heeft meegedacht. Emotioneel zwaar. Pittige 

tijd. Sociaal emotioneel kan het zwaar zijn. 1 vast vriendje laten spelen kan 
dan helpen. Bij jonge kinderen uitleg geven en werken is pittig. Kinderen 

kunnen vroeg wennen aan 'brugpieper' zijn. Het heeft mensen ook wel 

dichter bij elkaar gebracht. Grote inhaalslag op digitaal vlak.  
Tips voor buiten spelen: iedere week 1 vast vak.  Voor ouders kan een 

weekplanning prettiger zijn om ouders inzicht te geven wanneer ze het kind 
kunnen helpen.  Kinderen kunnen dan nog een dagplanning krijgen.  

 
 

  



 

4.   Binnengekomen- en uitgaande post (mail en post) 

  

- Binnengekomen post is besproken  
o MR magazine: geen bijzonderheden  

  

5.      Jaarwerkplan en actielijst van de maand april-mei   

a) Informatie/discussie concept schoolgids (controleren)  

b) Stukje MR voor in schoolgids/website/portal Laten we nog 

terugkomen.  
1. Informatie klachtenregeling SKOBOS ; Terugkoppelen 

naar Mariyana. Plataan- of SKOBOS-
vraag? Mariyana heeft informatie gehad.  

c) Informatie taakverdeling en taakbelasting; in jaarwerkplan 

verzetten naar juni ? Met team samen taken verdeling. In MR-
magazine van dit jaar.    

d) Schoolplan de Plataan: meerjarenbeleid ;verzetten in 

jaarwerkplan.  
e) Verkiezingen : Er is 1 nieuwe enthousiaste kandidaat. Hij heeft 

zich al voorgesteld in PlusPuntje. Is volgende vergadering 
aanwezig. Wijze van reageren op mail bespreken. Wesley 

meenemen in communicatie.   

f) Formatieplan/leerlingenaantal : wordt doorgezet naar de 
volgende vergadering  

  

6.      Geluiden gehoord van het thuisonderwijs (periode thuis en periode nu 

m.b.t. half-  halfonderwijs)   Is hierboven (punt 3) besproken. Een algemeen 

mailtje naar ouders kan soms helpend zijn.  

  
  

7. Rondvraag   

• Janneke heeft volgende keer haar laatste vergadering. Lege map  en 
zakboekje MR  wordt doorgegeven aan Wesley.  

• Agnes gaat als taak op tijd aan Annemarie vragen of er vraagstukken zijn 
waarop de MR zich kan voorbereiden.  

 

 

  


