
Notulen MR-vergadering  
Datum: 08-02-2021. 
 
Aanwezig: Jonathan, Karim, Angela, Jacqueline, Randy, Hugo, Daisy, Angela, Arianne, Alma 
en Marieke  
 
Notulist: Sanne  
 
1. Opening.   
 
Hugo opent de vergadering. Marieke Meijer (adjunct directeur) is vandaag ook aanwezig. 
Terugblik naar de afgelopen tijd en hoe er tot de besluiten gekomen is.  
 
2. Mededelingen.   
 
De communicatie kwam laat door laat bericht van hogerop. Overleg heeft niet veel kunnen 
plaatsvinden. Dit in verband met tekort aan tijd.   
 
Er is geen mogelijkheid meer voor de noodopvang. Er zijn, met de opening van de school, 
geen medewerkers meer om de noodopvang te kunnen uitvoeren.  
 
Er is nauwelijks tot geen vervanging om de klassen over te nemen van leerkrachten die niet 
aanwezig kunnen zijn.  
 

To-Do: MR brief opstellen Karim en Jonathan uitleggen situatie uitleggen, waarom geen 

noodopvang, waarom zitten leerkrachten thuis en waarom is er geen vervanging voor deze 
leerkrachten.  
 
Snotneuzen beleid: kinderen met snotneuzen moeten thuis blijven of opgehaald worden.  
 

Idee: Op week basis een brief van MR eruit naar de ouders met een update.  

 
Open ramen beleid: Wij snappen de bezorgdheid van de ouders. Wij volgen echter alleen het 
beleid van hogerop. Ook voor leerkrachten is het lastig, maar we hebben er geen keus in 
helaas.  
 
Een ouder mag zijn/haar kind thuishouden.  
 
Idee van Randy: Voor de kinderen die thuis zitten:  
  
Idee dat de leerlingen die thuis zitten aanschuiven bij andere klassen die al online les krijgen. 
Hier moeten wel goede afspraken over gemaakt worden. Kijken wat haalbaar is. Online 
inloopspreekuur.   
 
Daisy staat ervoor open op donderdag en vrijdag. Jonathan ook voor de gehele week. 
 



To-Do: directie neemt dit plan over en gaat hiermee zo snel mogelijk aan de slag. Hugo 

inventariseert hoeveel leerkrachten thuis onderwijs geven en eventueel deze kinderen online 
kunnen opvangen. 
 
 
 

To-Do: Als school evalueren om te kijken hoe het online onderwijs de afgelopen keer is 

geweest.  
 
3. Sluiting.    
  
 

Jonathan sluit de vergadering.   
 


