
 
 
Notulen MR vergadering  
 
Datum:  14 september 2020 
Aanwezig:  Linda, Rieneke, Vera, Carla (leerkrachten) Remco, Gerben, Paul, Shirley 

(ouders), Marijke (directie) 
 
1. Opening 
 
2. Vaststelling notulist  
Notulist: Carla 
 
3. Welkom Vera 
 
4. Nieuwe secretaris 
Rieneke is de nieuwe secretaris 
 
5. Goedkeuring notulen 8 juni 2020 
Goedgekeurd 
 
6. Goedkeuring verslag MR 2019-2020 
Goedgekeurd 
 
7. MR jaarkalender 
Rieneke en Paul maken een afspraak. 
 
8. Noodplan 
Het plan is al met het team besproken. Welke vragen leven/opmerkingen leven er bij de 
ouders? 
Vragen/opmerkingen van ouders n.a.v het noodplan. 

• Tijdige communicatie naar ouders toe, ook als leerlingen weer naar school kunnen 
komen. 

• Hoe zit het met kinderen met ouders in vitale beroepen? Deze kinderen worden 
op school opgevangen. 

• Doordat de kinderen van de groepen 6.7 en 8 structureel een dag naar huis gaan, 
zijn er leerkrachten die voor een groep kunnen als er een leerkracht ziek is. 
Ouders, kinderen en leerkrachten van die groepen weten waar ze aan toe zijn. Dit 
wordt als prettig ervaren.  

• De ouderapp is belangrijk. Voor 8 uur krijgen ouders push up bericht als een 
leerkracht ziek is.  



• Wanneer het noodplan in werking gaat is nog niet duidelijk. Gedacht wordt na de 
herfstvakantie. 

• In de nieuwsbrief komt uitleg  over Blended Learning. 
 
 

9. Corona rooster en eventueel permanente aanpassing rooster 
We willen toe naar een 5 gelijke dagen model, waarbij er aansluiting is op de BSO, maar 
waarbij de TSO vervalt. De MR heeft hierbij instemmingsrecht en communicatieplicht. 
In de nieuwsbrief geeft Marijke uitleg over het plan en in de ouderapp komt een poll 
waarin ouders zich kunnen uitspreken over de vraag: ik zie het 5 dagen model wel/niet 
zitten. 
10. Update GMR 
Shirley heeft haar bevindingen naar Gerben gestuurd. Hij vult dit aan en stuurt het door 
naar Linda.  
De bevindingen worden naar de GMR en naar Marijke gestuurd. In de nieuwsbrief komt 
een oproep voor een ouder die zitting wil nemen in de GMR. Er zal voornamelijk via de 
computer vergaderd worden. 
11. Update nieuwbouw 
We zitten nog een jaar in het huidige schoolgebouw. Daarna verhuizen we naar de 
noodgebouwen en wordt er met de nieuwbouw gestart. Hierover komt een stukje in de 
nieuwsbrief. 
12. Wvttk 
Niets 
 
13. Rondvraag 
Gerben: Hoe staat het met het niveau van de kinderen na het thuis werken?  
In alle groepen zijn de startblokken afgenomen, waarbij je de leerstof van het einde van 
het vorige schooljaar herhaalt. 
Binnenkort wordt de eindtoets van vorig schooljaar afgenomen en kunnen we 
schoolbreed de resultaten bekijken. 
 
14. Sluiting 
 


