
Notulen MR 16 februari 2021 

Aanwezig: Aad, Eefje, Gladys, Maud, Linda, Arianne en Carla 
Voorzitter: Arianne 
Notulen: Gladys 
 

1. Vaststellen agenda.  
Agenda is akkoord. 
 
2. Ingekomen stukken 
Geen. 
 
3. Notulen vorige vergadering 
Carla heeft een paar kleine aanpassingen gedaan, maar verder wordt deze goedgekeurd. Carla 
zorg dat deze op de site komt.  
  
4. Mededeling GMR/MR 
Maud heeft in de vorige vergadering een update gegeven. De nieuwe notulen van GMR worden 
doorgestuurd naar de MR leden (oudergeleding). Personeelsgeleding vindt het bij de 
documenten. 
 
5. Mededeling directie 
- Thuisonderwijs oudergeleding;  

o De snelheid waarmee alles gereed gemaakt is voor het thuisonderwijs was goed.  
o De taken in classroom en het onderscheid in extra taken waren helder en 

overzichtelijk.  
o Aanbod bij kleuters was minder uitgebreid, dit vonden ouders soms lastig.  
o De aanpak van het leeraanbod van tegenwoordig is anders waardoor ouders moeite 

hadden om bijvoorbeeld rekenen en spelling aan hun kinderen uit te leggen volgens 
de methode van school. Instructie video’s hebben hierbij wel geholpen.  

o Ouders merkte op dat er verschillend werd omgegaan met de dag start per groep.  
o Opgemerkt is dat er op anders scholen is gekozen voor de hele dag digitale les.  
o Variatie in aanbod van taken zou voor de middenbouw fijn zijn.  

- Thuisonderwijs personeelsgeleding; 
o Leerkrachten mochten eigen invulling geven zoals ook in het reguliere onderwijs. 

Wel in lijn met de afspraken die de collega’s met hebben gemaakt. Er moet voor 
ouders/ kinderen/ team één rode draad merkbaar zijn. 

o Het is waardevol om in kleinere groepen aan de slag te gaan.  
o Elke dag startte het team met een teamoverleg om alles steeds weer goed met 

elkaar af te kunnen stemmen en bespreekbaar te maken. Dit was fijn! 
- Thuisonderwijs leerlingenraad (via Carla ingebracht); 

o Waren ook enthousiast, zaken gingen beter en sneller dan tijdens de 1e lockdown.  
o Frequenter inbellen met de leerkracht is als prettig ervaren wanneer er bijvoorbeeld 

extra instructie voor spelling nodig was voor kinderen met dyslexie.  
 

6. Mededeling directie 
- Ouderbijdrage: Van de ouderbijdrage is er geld over. Vanuit de OR volgt naar verwachting 

een poll naar ouders om te inventariseren waar zij graag met geld zouden willen doen. Een 
korte mededeling hierover volgt o.a. in de nieuwsbrief van 17 februari.  
 

7. Formatie 
- 1 oktober 2020 telling gaf +10 leerlingen aan. 



- De vervanging van Silke en Wendy is rond en gecommuniceerd met ouders. Dit is intern 
opgelost en dat heeft een positieve invloed op de formatie van schooljaar 2021-2022. 
 

8. Actielijst 
- Nieuwe notulen GRM naar MR leden sturen Linda  
- Notulen MR op de site plaatsen   Carla 

 
9. Wvttk 
- Nvt 

 
10. Rondvraag 
- Er is geen inbreng voor de rondvraag 

 
Volgende vergadering:  Woensdag 31 maart 19.30 uur. 


