
 

Notulen MR-vergadering 08-03-2021 

Plaats: eigen locatie ivm Corona  

Tijd: 18.30 uur tot 20.00 uur  

  

Aanwezig: 

Leden O.G.: Agnes, Desiree, Wesley 

Leden P.G.: Anneke, Britt, Sanne  

  

1. Welkom en opening agenda 

2. Vaststellen conceptverslag notulen vergadering 01/02/2021  

 Notulen zijn goed gekeurd.  

3. Mededelingen/ post    

a. MR-magazine: geen nieuwe jaargang ontvangen 

b. Ontvangen mails (voor Annemarie) besproken. Uitslag wordt 

binnenkort verwerkt, fijn als de uitslagen worden besproken met 

de MR.   
4. Punten voor jaarwerkplan n.a.v. gesprek  

a) Kindcentrum ontwikkeling;  

• Twee keer in de week komen de peuters oefenen bij de kleuters.   

• Eén keer in de week speelt er een kleutergroep samen met de 

peutergroep.   

• Ook wordt er één keer in de week samengewerkt.   

• Drie geplande activiteiten vanuit het thema worden samen 

uitgevoerd.   

• De kinderen vanuit de opvang oefenen in de kleutergroepen.   

• Leerkracht, pedagogisch medewerker en ouders voeren samen een 

gesprek m.b.t. eindgesprek en kennismakingsgesprek.   

• Er is een werkgroep opgesteld m.b.t. Kindcentrum ontwikkeling om 

ook de groepen 3 t/m 8 bij opvang te brengen (denk aan de BSO).   

b) Informatie taakverdeling en taakbelasting 

Is iedereen tevreden met het verloop van de taakverdeling op dit 

moment? 

c) Arbeidstijden werktijd 

d) Verlof 

e) Voortgang jaarplan 

jaarplan is doorgenomen. Jaarplan is geëvalueerd door Annemarie.   
Aandachtspunten evaluatie maart: 

De zin 'Afstand houden in een klas is een opdracht die nauwelijks is uit 

te voeren'.  Tips; mondkapjes dragen leerlingen, faceshields zodra 

leerkrachten rondlopen, spatschermen worden gebruikt.  Zijn de 

afspraken bij alle leerkrachten nog duidelijk? Hoe laat mogen de 

kinderen binnen gelaten worden. Afspraak v.a. 8.20 uur naar binnen. 

Advies is wellicht handig om de afspraken/regels te herhalen bij alle 

leerkrachten.  

Aanbod en didactisch handelen, evaluatie maart:   



 

Hoe staat het met de rekengroep? Hoe ver is de werkgroep in dit 

proces? De opbrengsten van het onderzoek tot nu toe; hiaten in 

automatiseren en handelend werken is belangrijk dat dit in de nieuwe  

 

 

 

 

methode aanbod komen. Sprongen Vooruit wordt al ingezet voor het 

automatiseren.   

Passend onderwijs, evaluatie Maart:  In de evaluatie wordt er gedacht 

aan de hoogbegaafde en zwakke leerlingen. Krijgen alle 

niveaugroepen wel genoeg aandacht? Ieder kind mag groeien.   

Kwaliteitszorg/opbrengsten, evaluatie Maart: nog niet ingevuld omdat 

de afname van de CITO's nog plaats vinden.   

  

5. Enquête van MR: t/m 19 maart kunnen ouders de enquête invullen. 

Volgende vergadering onderwerpen vanuit de enquête behandelen. 

Agnes maakt een samenvatting van de uitkomsten.   

6. Foto; foto’s zijn doorgestuurd.  

7.  Scholing: inlichtingen MR SKOBOS, weinig bijzonderheden. De Beerze 

zouden evt. samen op willen trekken. Mailing goed in de gaten 

houden, MR academie stuurt vaak interessante cursussen.  

8. Enquête. Annemarie maakt een enquête vanuit school in Vensters PO. 

Wij vanuit MR. Wij geven Annenmarie advies om de 

ouderbetrokkenheid te peilen. Verbinding met school, we kunnen een 

advies geven m.b.t. de soort vragen. De uitslagen van elke willekeurige 

enquête wordt eerst met het team besproken en vervolgens met de 

MR. Tip enquête MR: wat missen ouders m.b.t. communicatie MR. Hoe 

wenst u de MR te bereiken? De enquête vanuit de MR wordt nogmaals 

bekeken en aangepast.  

9. Foto is gemaakt. Wordt op de website geplaats.  

     

Besloten deel  

10.  Mededelingen en notulen vanuit de GMR 

11. Mededelingen directie 

12. Actielijst 

  

Na de bespreking van de voorgenomen besluiten kan de overlegpartner 

gaan.  

  

8. Rondvraag 

• Is er een nummer waar ouders kunnen bellen zodra een kind/ouder in 

het weekend positief getest word? Tip: een losse sim-kaart voor 

noodgevallen. Telefoon/mobiel in de klas.   

• Sneltest negatief mag je werken, maar je bent nog niet 100% 

betrouwbaar, dus nog wel een mondkapjesverplichting.   



 

• Handtekening in het PlusPuntje ook het e-mailadres van de MR.   
  

  

 

 


