
   
 

   
 

  Medezeggenschapsraad Basisschool de Bloktempel 
  

  
Notulen MR Vergadering donderdag 18 maart 2021 
Aanvang: 20:00 uur. 

  
Aanwezig:  

PMR:           Jorien, Samira, Marja, Nikki 
OMR:  Geert, Kariem, Nicole, Paulien (vz) 
Directie:  Kelly (gedeeltelijk) 

Afwezig:  - 
Notulist:  Samira 

___________________________________________________________ 
 

1. Opening 
Welkom aan Nikki.  
 

2. Notulen 4 januari 2021 
Voorgaande notulen worden aangepast. De notulen worden op de site 

gezet.  
In de vorige vergadering is het dyslexieprotocol besproken. Hier moeten 
we nog instemming opgeven. Dat hebben we nu gedaan, iedereen is 

akkoord met het dyslexieprotocol.  
De notulist vult de besluiten- en actielijst aan.  

 
3. Mededelingen 

Update afgelopen periode MR:  

- De PMR is bezig met het afronden van de laatste werkdrukakkoord 
gelden. We gaan nu evalueren en een werkdrukakkoord plan maken voor 

volgend jaar. 
- Werkverdelingsplan staat op de planning voor de PMR.   
- Groep 8; schoolkamp. Dit staat gepland op 19 mei. Kamplocatie is 

momenteel gesloten, de beheerder van onze locatie kan in de eerste week 
van mei pas doorgeven of hij open mag, en we kunnen komen.  

De groep 8 leerkrachten hebben rond de tafel gezeten en er zijn meerdere 
scenario’s bedacht. Die hebben we gedeeld. Prikken we alvast een datum 
voor een later moment? Goed idee, gaan we over nadenken. Ook is het 

goed om ouders te informeren met hetgeen waar we mee bezig zijn. Dit 
nemen we mee.   

- Musical; hetzelfde verhaal als kamp. Als de OMR nog ideeën heeft, horen 
we het graag.  
 

4. Vakantierooster 
- Een aantal PMR-leden hebben zich gebogen over het vakantierooster. 

Vraag over de inloopmomenten, of dit voor alle groepen is of alleen voor 
de kleuters. Dit is voor alle ouders, verhogen van ouderbetrokkenheid. Dit 
mag duidelijk vermeld worden in de nieuwsbrief.  

Op 06-01-2022 wordt er Driekoningen gevierd. Is het een optie om dit 



   
 

   
 

niet meer midden in de vakantie te vieren, maar een moment te prikken 
ná de vakantie. De meerderheid stemt in met eenzelfde soort activiteit ná 

de kerstvakantie als Driekoningen in de vakantie valt. Als Driekoningen 
niet in de vakantie valt, vieren we Driekoningen op 6 januari.  

- Volgend jaar 2 weken minder vakantie t.a.v. dit schooljaar. Dat komt 
omdat we nu schooljaar hebben van 42 weken, volgend jaar zijn dit 40 
schoolweken. Tip vanuit de OMR; een toelichting meesturen met het 

versturen van het vakantierooster.  
 

5. Update werken in niveaugroepen eerste half jaar 
Dit schooljaar zijn we gestart met niveaugroepen. We rekenen met de 
parallel (behalve de OPP-leerlingen), bij begrijpend lezen hebben we dit 

meer losgelaten. We zien een positief effect bij de kinderen, zowel op 
didactisch als sociaal gebied. Aanstaande studiedag nemen we de tijd om 

dit uitgebreid te evalueren.  
Met de huidige maatregelen wordt er niet in niveaugroepen gewerkt. De 
OPP-leerlingen sluiten nu digitaal aan bij de groep waar ze de rekenlessen 

volgen. We denken erover na hoe dit er tot het einde van het schooljaar 
uitziet. Ideaalplaatje zou zijn dat deze leerlingen weer fysiek aansluiten, 

hier wordt naar gekeken (naschrift: de OPP-leerlingen sluiten vanaf 29-
03-2020 weer fysiek aan).  

 
 

6. Stand van zaken corona periode, onderwijs op school 

We zitten momenteel nog in de toets periode door de (vele) afwezige 
leerlingen. Dat is een logistieke uitdaging. Er worden op wekelijkse basis 

leerkrachten getest, tot nu toe geen klassen naar huis of in quarantaine. 
Er zitten wel dagelijks kinderen thuis.  
Er is een brief binnengekomen van minister Slob. Er komen vanuit de 

overheid gelden. Het is nog onduidelijk hoeveel dit is en waar we dit aan 
kunnen/mogen besteden. Hier gaan we aankomende studiedag met het 

team mee aan de slag.  

 

7. Update nieuwbouw 
Kelly deelt een update over de nieuwbouw.  

 

8. Ingekomen post/mail  
Mail vanuit een ouder over de inhoud van de rapporten. Dit is besproken, 
er is een reactie gestuurd naar de ouder.  

 

9. GMR  
De GMR-vergadering is niet doorgegaan, geen mededelingen.  
 

10. Rondvraag 
- Idee voor de volgende keer; tijd aangeven per item, en iemand 

aanwijzen die de tijd in de gaten houdt. Dit om te voorkomen dat we 
uitlopen.  

- Blijft groep 3/4 in dezelfde samenstelling: Ja.  
- Schoolplein; wat is de status? Urgentie ligt op de nieuwbouw, dat valt 
samen met de aanpassingen op het schoolplein. 



   
 

   
 

- Vragenlijst koers? Is nog niks over bekend. 
- 3 MR-leden hebben de MR-cursus gevolgd.  

 

Notulist:        Samira 

 

 
 Bijlage 

  

BESLUITENLIJST (niet volledig) 

 

Datum Nr. Besluit Wie 

18-03-21 1. MR stemt unaniem in met het dyslexieprotocol. MR 

18-03-21 2. MR (meerderheid) stemt in met het vieren van 

Driekoningen ná de kerstvakantie. 

MR 
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ACTIELIJST (niet volledig) 

 

Datum Nr. Actiepunt Wie Status 

18-03-21 1. De notulist past de besluiten- en 

actielijst aan. 

Notulist  

18-03-21 2. Notulen van 4-1 op de website laten 

plaatsen. 

Nicole  
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