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MR vergadering 

Datum   : 4 januari 2021 omstreeks 15:00 uur 

Aanwezig                 : Emile (voorzitter), Ruben, Berry, Aida, Aysen, Reinier, Madeleine 
 
                               
Afwezig : Silvi 
Notulist   : Berry 

 

  

 
 

Afspraken Actie/Wie doet wat? 

1. Welkom 
MR vergadering wordt 
geopend door Emile. 
 
Beste wensen voor allen in 
dit nieuwe jaar. 

 n.v.t. 

2. Mededelingen 

• Directie: 
20% van ouderbijdrage is 
betaald. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.v.t. 

 

ACTIE- en BESLUITENLIJST 

Medezeggenschapsvergadering bs 

Karel de Grote 
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3. Voortgang Corona 
Ruben geeft toelichting op aanpak 
thuisonderwijs door 
noodgedwongen sluiten school. 
We zijn gaan werken met google 
Classroom en Google Meet. 
Mailadressen zijn aangemaakt 
voor alle leerlingen.  
Dit om zo zoveel mogelijk ‘live’ les 
te kunnen geven aan de 
leerlingen. 
 

  

4. Thuisonderwijs 
(leerkrachtgeleding) 
 
Er waren opstartproblemen in de 
groepen 4 t/m 8. Dit kwam door 
het programma Google Meet wat 
niet functioneerde op de iPad. 
Deze problemen zijn nu getackeld. 
 
Madeleine vertelt over de start met 
groep 8. Op 1 leerling na, heeft 
vandaag iedere leerling ‘live’ les 
gehad. 
 
Berry vertelt over de start in groep 
7. 22 van de 24 lln hebben ‘live’ de 
les(sen) online gevolgd.  
 
In groep 5 werkt Emile met vooraf 
opgenomen instructiefilmpjes. De 
klas doet een check-in aan het 
begin van de dag en een check-
out aan het eind van de dag. 
 
Het was een hectische eerste dag. 
Toch kijken we met een goed 
gevoel terug op deze dag omdat 
er veel leerlingen bereikt zijn 
vandaag! 
 
Reinier stelt de vraag: wat doen 
jullie met de 9 lln. die vandaag niet 
gezien/bereikt werden?  
Ruben vertelt dat het management 
team deze ouders telefonisch 
proberen te bereiken. 
 

  

5. Begroting schooljaar 2021-
2022 
Ruben licht aan de hand van een 
excel sheet de begroting van de 
school toe. We zijn als school 
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‘gezond’. Er is een positieve 
balans.  

6. Rondvraag 
Reinier vraagt of de studiedag 28 
januari blijft staan/door gaat. 
Ruben beantwoordt deze vraag: 
de studiedag blijft staan. 
 
Aysen is benieuwd naar plannen 
gericht op schoolontwikkeling. Ze 
is benieuwd of zij als ouders 
binnen de MR ook 
stemrecht/medezeggenschap 
krijgen. Ze denkt graag mee. 
Ruben geeft aan dat dit ook de 
intentie is van de school. 
Madeleine en Ruben lichten toe 
dat dit kan zijn in de vorm van: 
Engels of robotica. 
 

  

7. Sluiting. 
 
Emile sluit de vergadering. 

  

 

 

 


