
Notulen MR-vergadering 15 september 2020. 

Aanwezig:  Maud, Carla, Arianne, Linda (Team) Gladys, Eefje, Aad (ouders) 

Voorzitter:  Arianne 

Notulen:  Linda 

 

*Vaststellen agenda. 

Agenda wordt vastgesteld. 

Eefje geeft aan niet meer iedere keer de notulen te willen maken. We besluiten dit om en om te gaan 

doen. 

*Ingekomen post/ mail. 

Dit was nog niet gedaan. Linda bekijkt dit. Mochten er belangrijke dingen zijn meldt zij dit gelijk, 

dingen die kunnen wachten worden bij de volgende vergadering besproken. 

 

*Notulen vorige vergadering. 

Deze was al goedgekeurd en staat al op de site. 

Mapjes maken in teams waarin de notulen ook komen te staan. 

Stond nog een vraag in over 5 gelijke schooldagen. Dit komt terug in de volgende vergadering. 

 

*Corona. 

Carla geeft aan dat we goed gestart. Rustig gestart, weinig zieken of incidenten. 

We hebben een inval-poule met 3 mensen. Een gezond team, Carla is blij. 

Ook valt het aantal zieke kinderen mee. De piek op dit moment is 19 zieken op één dag verspreid 

over alle groepen. 

Er is op dit moment 1 gezin in quarantaine geweest. 

Ook ouders doen het goed. Ook als er iets tegen de ouders gezegd wordt, luisteren ze daarna en 

begrijpen ze het. Carla mist het contact met de ouders wel. 

Kleuters komen en gaan nog in 2 shifts. Ook dit is prima, de regels zijn duidelijk. 

Wel is er een vraag geweest of de tijden van de shifts kunnen veranderen na de vakantie. Carla 

vraagt daarin onze mening. Het gaat hierbij om 1 gezin. Wij geven aan dat wisselen waarschijnlijk 

meer onrust gaat opleveren.  

Er komt wel altijd een stukje terug in de info over hoe en wat. 

De onlineaccounts zijn weer open, dus als kinderen langere tijd ziek thuis zijn, kunnen ze wel aan het 

werk. We hebben goed gekeken naar wat haalbaar is in deze situatie. Zowel voor de leerlingen als 

voor de leerkrachten. 

 

 



*Mededelingen directie. 

Schooljaar 20-21:  De oktobertelling is nu 274, volgend jaar een stijging van 10: 284. 

    Er waren veel verhuizingen, dat is jammer. Veel rondleidingen en  

    we hebben veel inschrijvingen. 

Schoolplan / speerpunten: Maud heeft enorm geholpen bij het maken van het schoolplan, 

waarvoor heel veel dank! Het plan wordt besproken met de IB-er en 

gaat daarna naar de MR. Het plan was al kritisch doorgenomen, 

dingen die aangepast zijn, staan in het geel. De speerpunten komen 

ook terug in het informatiebulletin.  

Verkeer: De gemeente is bij school geweest en heeft gekeken naar de 

verschillende situaties. Er komt een herinrichting en Carla wordt 

hierbij betrokken. Het was een fijn gesprek. 

Carla vraagt ons hoe wij denken over ‘verkeers-ouders’ bij school. 

 Wellicht vinden ouders het nu gevaarlijk om kinderen alleen naar 

school te laten gaan en dan wellicht niet dus positief. 

 Is een zebrapad een idee? Nee, dat gaat voor nog meer gevaarlijke 

situaties zorgen, omdat kinderen ervanuit gaan dat ze voorrang 

hebben. 

 De drempel verhogen kan ook niet i.v.m. rouwstoet.  

 Maud geeft aan dat er een pakket te bestellen in voor ‘verkeers-

ouders’ vanuit VVN. 

 Conclusie: Ja, wij denken positief over verkeers-ouders. 

plusklas Gladys vraagt zich af waarom de plusklas vanaf groep 5 is en niet al 

eerder. Uit ervaring blijkt dat de geschikte opdrachten ieder jaar 

steeds complexer worden. Daarbij is de kennis van een expert van 

groot belang.  

Voor de groepen 1-4 is eer spreekuur en kunnen de leerkrachten 

altijd terecht bij Marian voor extra werk. Dit is voor leerkrachten zelf 

te doen. 

Ventilatie Worden deze week weer gecontroleerd en er wordt een plan 

opgesteld. Dit ligt bij het bestuur (R.Riethoven; huisvesting). 

Startgesprekken Worden kort besproken en Carla geeft een toelichting waarom 

sommige leerkrachten het gesprek wel fysiek aan zijn gegaan en 

anderen voor een andere manier hebben gekozen. 

 

 

 

 

 



 

*Actielijst: 

Etentje MR gaat Aad proberen te regelen in een veilige setting. 

Vergaderdata worden besproken 

Er waren nog 3 vragen vanuit ouders: 

1. Zijn ouders verantwoordelijk voor het groepje kinderen tijdens het schoolzwemmen? 

Nee! Carla geeft hier tekst en uitleg over in de info naar ouders. 

 

2. Klopt het dat als er niet genoeg ouders zijn om te helpen bij de schoolbibliotheek dat dat dan niet 

door kan gaan? 

Er zijn genoeg ouders nodig en ook al gevonden! 

 

3. Mailadres en notulen zijn onvindbaar. 

Dit wordt geregeld en komt terug in de info naar ouders. 

 

*Rondvraag: 

Eefje wil graag weten hoe het verder zit met het schoolzwemmen. Wat doen de kinderen, enz. Carla  

gaat Kim vragen een stukje te schrijven voor de ouders. 

 

 

 

 


