
 

 
Notulen MR-vergadering  
19 januari 2021 
 
Notulist: Gonnie 
  

 

 Onderwerp 

 

Actiepunten 

1.  Opening  

Iedereen aanwezig, Jolanda aanwezig vanaf punt 4. 

 

 

2.  Agenda  

Wordt goedgekeurd. 

 

 

3. Overlegtijd MR/ voorbespreking agenda 

We spreken over het online-lesgeven. Leerkrachten proberen 

creatief te openen en/of af te sluiten. Bijvoorbeeld: raadsel 

van de dag. Structuur van inlogmomenten is een verbetering. 

Onderwijs is zo beter. Leerlingen worden meer gezien. Voor 

leerkrachten fijner, maar thuis ingewikkelder (planning). 

Ochtend volop bezig, thuiswerken. Spagaat van werkende 

ouders. Leeftijd ook bepalend voor 

concentratie/spanningsboog/zelfstandigheid. Groep 2/3/4: 

intensiever. Ook samenstelling van gezinnen kan invloed 

hebben. Verschil per leerkracht (stijl), maar de basis is 

hetzelfde. Inloggen mag ook altijd. Dit wellicht beter 

communiceren met ouders! Is niet voor iedereen duidelijk. 

Interactie tussen leerlingen kan beter: kleinere groepjes! 

Meestal gaan de leerlingen van instructie naar instructie.  

 

 

4.  Mededelingen directie en MR 

- Invulling vacature groep 8B: vanmiddag is er een besluit 

gevallen. Vacature gaat in per 1 febr., in de lock-down. Er 

wordt nog overlegd of Janna evt. de gehele lock-down kan 

blijven. 

- Noodvoorziening: gaat nu via gemeente. Heeft geen invloed 

gehad op het aantal aanmeldingen. Voelde voor ouders niet 

goed: controle. NT2-leerlingen, kwetsbare kinderen mogen 

blijven komen zonder tussenkomst van gemeente. Voor 

moeten knokken, heeft veel energie gekost. Personele 

bezetting is nu het grootste probleem. Evt. meer hybride les 

(kinderen in klas). 

- Online lesgeven: leerkrachten krijgen vragenlijst, waar zitten 

knelpunten, wat gaat goed, waar staan we: wat kan anders? 

Na de eerste euforie (het lukt!) kijken we nu naar waar we 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



staan en hoe we verder gaan. Vragenlijst voor ouders komt 

vanuit Condor. Wij maken geen beeldopnames (AVG). Live-

moment, kinderen kunnen later nog inloggen/blijven hangen. 

Wat nemen we mee: wellicht dat we vaardiger zijn geworden. 

- Werkzaamheden algemeen/schoolbreed/toekomst: binnen 

ons jaarplan verschuiven zaken. Aantal doelen zullen ws niet 

gehaald worden. Focus ligt nu op kwaliteit van onderwijs in de 

situatie van nu. Tip: bijlage toevoegen aan jaarplan.  

- Donderdag 21 januari OV, aansluiting vanuit MR: Ghislaine 

sluit aan. Tot nu toe was er weinig informatie om te delen, OV 

gaat nu ook voor het eerst online. Informatie vanuit OV kan 

mondeling tijdens mededelingen gedeeld worden.  

- NB: mail vanuit GMR niet bij MR aangekomen? Wie wil 

basiscursus volgen, hoe verloopt contact OV? Bas neemt 

contact op met GMR. Ook waarom mail niet binnenkomt? Rini 

kan ws Bas aan mailadres koppelen.  

 

 

 

 

 

Jolanda neemt de tip 

mee, bijlage maken bij 

jaarplan. 

 

 

 

 

 

Bas legt contact met 

GMR over mail. 

 

Ghislaine en Stephanie 

willen basiscursus 

volgen. 

 

5. Notulen vorige vergadering 

Goedgekeurd. Jolanda niet als PMR vermelden.  

 

Actiepunten vanuit vorige notulen: 

- Jolanda en Bas passen jaaragenda aan: blijft staan. 

- Jolanda heeft 28-01 afspraak met Davey over 

verkeerssituatie rondom school. Parkeerprobleem is nu even 

opgelost �. 

- Leerlingenraad inschakelen bij verkeerssituatie: blijft staan. 

- Praktisch verkeersexamen terugpakken naar team/mail naar 

Suzan door Jolanda: blijft staan. 

- Discriminatie: werkgroep houdt studiemoment met team: 

wat doen we, waar willen we naar toe? Ghislaine hoort het 

graag wanneer ze iets ze kan doen. 

- Formatie: eerste vergadering is op 12-01 geweest. Komt 

volgende MR-vergadering terug. 

- Taakbeleid/duurzame inzetbaarheid: Jolanda deelt urentabel 

nog met MR. 

- Kritisch kijken naar taakbeleid: moet voor mei klaar zijn. 

Jolanda stuurt uitnodiging naar werkgroep (Bas, Stephanie, 

Lidwien en Jolanda). 

 

 

Gonnie past dit aan. 

 

 

Actiepunten vorige 

notulen staan hiernaast 

opgesomd. 

6. Begroting 

Jaarrekening komt pas in mei. Olard en Jolanda hebben in 

deze begroting een vergelijking gemaakt tussen 2020 en 2021.  

Het afdragen van bovenschoolse kosten is afhankelijk van 

leerlingenaantal. Voor ICT/software hebben we meer 

licentiekosten. Daar staat minder onderhoud tegenover. 

 

PMR komt graag terug 

op de begroting 

 



Ondersteuning gaat niet meer met mankracht op de 

werkvloer: gaat nu via Heutink. Licenties worden ook 

stichting-breed aangeschaft (via BRIN-nummer). Negatief 

resultaat: zegt niets. Het is een begroting.  

 

7. Risico-inventarisatie  

1x per jaar bezoek. Actuele knelpunten worden besproken.  

 

- Temperatuur: in de zomer te warm. Alarmsysteem 

aanpassen zodat er ’s avonds beter gelucht/geventileerd kan 

worden. Bas kan hierbij helpen.  

-Schoolplein, toestellen: kan vervangen worden omdat het 

afgekeurd is, gaat buiten de begroting om. Leerlingenraad 

mee laten denken.  

 

-Brandblusmiddelen: moeten vrij zijn. 

-Kasten onderaan trap (klaslokalen) moeten weg. 

-Zijn verbanddozen compleet? 

-Sneeuw: schep, zout aanwezig. Schema is er niet. 

-Ladder: heeft nieuwe dopjes. Instructie moet erop. 

 

 

 

 

Bas geeft advies i.z. 

alarmsysteem 

 

Werkgroep schoolplein 

vormen 

 

 

Zijn deze 4 punten 

opgepakt/afgehandeld? 

8. Stand van zaken TLIM (the leader in me) 

Er zijn werkbladen om thuis in te vullen tijdens het 

thuisonderwijs. Hoe ervaren kinderen hun week. Wat is hun 

cirkel van invloed? Dit kan zeker een aanvulling zijn. Kinderen 

moeten het blad dan wel inleveren. Dan kan het opgepakt 

worden door de leerkrachten. Kinderen tonen ook leiderschap 

(activiteit uitvoeren, voorlezen, raadsel bedenken).  

 

 

9. Rondvraag 

Geen inbreng. 

 

 

10. Sluiting 

Om 21.15 uur. 

 

 

 


