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  MR Notulen 
 
Datum: 28 april 2021 
Tijd: 19:45 – 21:30 uur via Teams 
 
Aanwezig: Eefje (o), Gladys (o), Maud (p), Arianne (p), Linda (p), Carla (dir) 
Afwezig: Aad (o) 
 
Voorzitter: Arianne 
Notulist: Eefje 
 

1. Vaststellen van de agenda 
Geen wijzigingen of toevoegingen. 
 

2. Ingekomen post 
- 
 

3. Notulen vorige vergadering 
Zijn goedgekeurd. 

 
4. Mededelingen directie 

-Terugkoppeling 5 gelijke dagen model; dit is besproken in elke bouw. Meerderheid team is 
hier geen voorstander van en wil de schooltijden graag houden zoals ze nu zijn. Belangrijkste 
reden hiervoor is de mogelijkheid om op woensdagmiddag langer de tijd te hebben voor 
bijvoorbeeld administratie.  
Volgend schooljaar zal ook de woensdagmiddag tot 12.30 uur blijven.  
-Zelftesten leerkrachten; er kan na de meivakantie elke week tweemaal preventief getest 
worden door leerkrachten. Dit is vrijwillig en bij een positieve test of bij coronagerelateerde 
klachten moet alsnog een PCR test bij de GGD worden gedaan. De vraag is wat het oplevert 
voor school? Alsnog zullen er leerkrachten afwezig zijn ivm testen en wachten op de uitslag.  
De testen zijn nog niet binnen, het is ook nog afwachten wanneer dat zal zijn.  
-NPO gelden; in mei is er directieberaad en hierin wordt het uitgebreid besproken. De 
Toermalijn heeft de groepen goed in beeld en de resultaten zijn bekend. Een aantal plannen 
lopen al, hiermee ga je niet wachten tot de gelden binnen zijn. De ‘risico’ leerlingen waren al 
voor de lockdown in beeld en hebben tijdens de sluiting van de school al extra onderwijs 
gehad en zijn extra gemonitord. 
Het geld wordt uitgekeerd per leerling, er zal echter stichting breed worden gekeken naar de 
besteding. De ene school heeft het mogelijk harder nodig dan de ander ivm andere 
populatie en/of problematiek.  
-RI&E; Maud is voorgedragen als preventiemedewerker. De gehele MR is akkoord.  
De inventarisatie is bijna compleet en zal later besproken worden in een vergadering. 
-Formatie; naar verwachting zal de leerlingtelling op 01-10-21 uitkomen op ongeveer 297 
leerlingen. Dit is een stijging van 10+ leerlingen. 
Dit betekent dat er voor 12 groepen formatie is. Gezien de leerlingaantallen in groep 3 en 4, 
die hoog zijn, is het wenselijker om 13 groepen te formeren. Ook blijven er 4 
kleutergroepen.  
Er blijft voor een klein deel flexibele schil, er is vanuit Atlant daarnaast weer een invalpoule.  
Bij 13 groepen zijn alle lokalen bezet, de BSO en PSZ blijven gezamenlijk gebruik maken van 
hun ruimte.  
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5. Mededelingen MR en GMR 

-GMR nieuws; de NPO gelden zullen ook in de GMR besproken worden. 
De brieven vanuit Annemarie van het bestuur aan alle ouders zijn goed bevallen tijdens de 
sluiting van de scholen, dit zal daarom vast blijven. 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om op alle scholen containers te plaatsen om zo 
plastic afval te scheiden. 
Er is een atlant ‘Atlas’ gemaakt waarin de visie en missie voor de komende vier jaar visueel 
zijn gemaakt.  

       -Verkeersouders; er is een oproep geplaatst in de nieuwsbrief, dit heeft helaas nog niet meer      
       ouders opgeleverd. Hierdoor zijn nog niet alle middagen rond qua bezetting. Er zal opnieuw    
       een oproep geplaatst worden en ook ouders persoonlijk worden gevraagd. Ook om ervoor te  
       zorgen dat er genoeg ouders zijn zodat ze onderling kunnen afwisselen en niet elke week 
       hoeven te helpen. Bij de bibliotheek heeft dit systeem veel nieuwe ouders opgeleverd. 
       -OR geld voor het schoolplein; op het kleuterplein wordt een verkeerspleintje aangelegd en     
      op het BB plein een nieuw King veld. Bij het klimrek wordt ook nog iets extra’s gemaakt, bijv  
      een klimnet. Daarnaast zal nog gekeken naar een mogelijke verlaging van de ouderbijdrage  

             voor schooljaar 2021-2022. En wordt er geld besteed aan festiviteiten voor kinderen. 
             -Vakantierooster 21-22; de vakanties zijn bekend en worden gecommuniceerd naar ouders.                                  
             De studiedagen en extra vrije vrijdagen voor groep 1-4 worden later gepland en        

gecommuniceerd. Wij zullen bekijken of de 10 vrije dagen (OB) naar 5 teruggebracht kan 
worden. Dit kan invloed hebben voor formatie. Carla gaat dit uitzoeken. 

 
 

6. Actielijst 
       -borrel/etentje nog datum prikken 
       -vergaderdata nieuwe schooljaar plannen we volgende vergadering bij jaarplanning 
 

 
7. W.v.t.t.k. 

-groep 8 kan mogelijk dit jaar nog geen musical met publiek uitvoeren, wel gaan zij een hele 
gave eindfilm maken. Gelukkig kunnen ze wel op kamp.  
    

       8.    Rondvraag 
                 -  
 
Volgende vergadering; dinsdag 1 juni 2021 


