
 

Notulen MR vergadering 16 maart 2021 

 

Dinsdag 16 maart 2021 

Aanvang 20.00 uur 

Locatie : thuis online 

 
Aanwezig: Bas, Wojtek, Yvette, Alice, Maya, Bjorn, Maaike  en Miranda 

 
Agenda: 

Bas opent de vergadering. 

1. Vaststellen notulen MR overleg 
De notulen worden vastgesteld.  
Bas vraagt: is het mogelijk dat de notulen online komen onder het kopje MR op de 
website van de Titus Brandsma? Miranda gaat dit met Lisette opnemen.  

 

 
2. Ouder-leerkracht communicatie 

Bjorn geeft aan dat het opvalt dat in app groepjes vaak over en weer dingen worden 
besproken, die nu moeilijker te bespreken zijn omdat er minder ‘direct’ contact is met de 
leerkracht. Ouders voelen door Corona een drempel.  
Kleine dingetjes gaan een eigen leven leiden. Misschien als team goed om te weten? En 
te kijken of we hier iets mee kunnen? 
Debby geeft aan dat de leerkrachten van de onderbouw buiten staan om 14.30u; ze 
kunnen aangesproken worden. Mocht er ‘s morgens iets zijn, dan kan Debby de 
betreffende leerkracht even ophalen.  
En het zou mooi zijn dat ouders elkaar ook stimuleren om contact met de juf/meneer op 
te nemen in plaats van het met elkaar te bespreken.  
Wellicht is het een idee om in de volgende nieuwsbrief te vermelden dat de leerkrachten 
altijd te bereiken zijn, ook voor kleine dingen.   

 

 
3. Formatie 

Er is nog niet zo heel veel te melden. Binnenkort gaan alle vacatures eruit. 
Wij hebben vacature voor 2 dagen. We wachten even af wie daarop solliciteren. MR 
wordt daarin meegenomen. Tot 10 april is er tijd om te solliciteren voor alle vaste 
werknemers binnen Symbio, daarna krijgen tijdelijke krachten en/of buitenstaanders ook 
de kans om te solliciteren.  

 

 
4. Tussenuitslag stemming schooltijden 

Debby heeft even geïnformeerd bij Jerom.  
⅔ deel is nu voor het 5 gelijke dagen model.   
Stemming loopt tot 21 maart.  
Debby stuurt de uitslag via de mail door! 
MR overlegt via de app en komt tot stemming.  
Vervolgens gaat er een brief naar ouders.  



 

 
5. Aangepast reglement MR goedkeuren 

Reglement is aangenomen.  

 

 
6. Omgang weersinvloeden 

Ouders waren verrast door het document/protocol vanuit het bestuur naar scholen toe. 
Het protocol had niet meegezonden moeten worden, omdat het nog een werkdocument 
was. Binnen Symbio is er een kleine werkgroep gevormd over hoe we hier in de toekomst 
mee omgaan. In de haast zijn nu snel beslissingen genomen, die ook anders hadden 
gekund. 
Ouders hadden wel in de gaten dat dit vanuit het bestuur kwam en het geen beslissing 
was van de Titus zelf.  
We waren met 6 leerkrachten in school en er kwam geen kind in de noodopvang.  
Dit punt wordt vervolgd vanuit de GMR.  

 

 
7. Rondvraag 

Bas: hoe bevallen de muzieklessen? 

Leerkrachten zijn enthousiast! Ouders geven aan dat hun kinderen ook enthousiast thuis 
komen! Maya zal dit ook aangeven bij OR, omdat zij de muzieklessen bekostigen.  

Bas: wanneer komt de BSO in school? 

Yvette geeft aan dat ze er vanuit gaat dat de BSO in school komt zodra de BSO’s weer 
open gaan.  

Bas: is er vanuit school al gecommuniceerd dat de BSO in school komt? 

Misschien is het goed dat zodra de BSO in school komt, dit gecommuniceerd wordt naar 
ouders. Yvette neemt dit mee in het MT overleg.  

 
16 maart 2021 

Miranda Hofstede 

 


