
 

 

Onderwerp :  Agenda MR Vergadering 

Datum :  03/06/2020 

Start MR : 19:00 online in Teams 

 

 

Agendapunten:    

    

1. Opening  

 

2. Punten vanuit Jessica 
- Leerkrachten verdeling 

De leerkrachtverdeling is nog niet rond. Jessica hoopt dit eind volgende week af te ronden 

(week 24). 

- Nieuwe collega’s  

Alida van der Kolk is al gestart bij ons op school. Ze is momenteel aanwezig in groep 7/8, samen 

met een invaller.  

- Afscheid collega’s 

Chantal Modderkolk neemt afscheid na de zomervakantie, maar is nu al niet meer aanwezig 

vanwege pleegzorgverlof. Er wordt nog nagedacht over een afscheid van collega’s en leerlingen. 

Ook Nienke Nijhof neemt afscheid aan het eind van dit schooljaar, maar blijft wel werkzaam 

binnen stichting IKT. 

- Onderwijs na 8 juni 

Mededelingen zijn verstuurd naar ouders, stichting breed vanuit Ieder Kind Telt. Haal- en 

brengtijden zijn iets aangepast. De leerlingen blijven zich verzamelen in de vakken.  

Terugkijkend is iedereen tevreden over het werken in halve dagen. 

 

3. Splitsingen groepen 

- Hoe meedenken als ouders zijnde? 

Mirjam vraagt: Op welke manier mogen ouders meedenken? Nu staat er alleen een keuze voor 

medeleerlingen. 

In de toelichting konden andere aspecten worden ingevuld. Er is niet gekozen om dit verder uit 

te breiden, omdat het dan moeilijk haalbaar wordt om aan al deze wensen te voldoen. 

De verdeling wordt momenteel gemaakt in groep 2 en groep 6. 

- Reacties ouders? 

Er zijn geen reacties gekomen op de splitsing van groep 6 en de nieuwe indeling van groep 2. 

 

4. Cito/10 minuten gesprekken 



Waar mogelijk worden de Cito’s besproken tijdens de 10-minutengesprekken. Uiteindelijk is 

besloten vrijwel alle Cito’s af te nemen dit schooljaar, maar het verschilt per klas of deze 

toetsen allemaal al zijn afgenomen voor de gesprekken beginnen. 

 

5. Rondvraag 

Jessica: Vervanging Chantal MR en commissies volgend schooljaar. 

Marije: Vrijwilligers mogen weer beginnen. Wie vallen daar onder? → Alleen vaste vrijwilligers, 

geen ouders die hulp bieden bij activiteiten, zoals de bieb. 
 

 


