
 
 
 

 

Notulen MR vergadering Basisschool De Moespot 
 

Datum:  dinsdag 30 juni 2020 
Tijd: 19.15 uur 

  
 

 

Aanwezig: 2 ouders en 2 teamleden 
Vanaf 19.45 uur: De directie 

 
 
 

1.   Opening en welkom 
 

2.   Vaststelling notulen 26 mei 2020 + doorlopen openstaande acties  
       E.  buigt zich over pleinwachtregels, ligt er begin volgend schooljaar. 

Anonimiseren, staan 2 namen in. 
 

 

3.   Voorbereiding onderwerpen directie 
 

4.   Onderwerpen directie 
●   Stand van zaken corona, ervaringen tot nu toe volle weken en klassen, hoe 

gaat het met leerlingen, leerkrachten en ouders? 
In team ook gesproken over hoe het nu gaat met klas, drukker en groep moet 
zich opnieuw vormen. Regels school gemist. Iedereen houdt zich goed aan 
regels. 

●   Ontwikkelingen klassen; aantal leerlingen, overgangsbeleid, 
instroom/uitstroom etc. 
Overgangsbeleid gaat komend schooljaar op papier gezet worden. 
Nieuwe aanmeldingen, wat heel fijn is. 

●   Evaluatie combinatieklassen niet geweest, begin volgend jaar? Di 15 sept 
informatiebijeenkomst, maar dat is daar wsl niet voor bedoeld? 
Er is afgelopen jaar natuurlijk steeds in het team overleg geweest over 
mogelijke. 
Schuringen bij combi. Er komt nu geen evaluatie met ouders. Wellicht terug 
grijpen bij info avond? Terugkoppeling? Wat is ervan geleerd, wat nemen we 
mee? Ook de mooie dingen mogen benoemd worden! Vragen meenemen in 
tevredenheidsonderzoek heeft alleen zin als je er iets mee kunt. 
Wel andere lokaalindeling komend jaar zodat er meer samengewerkt kan 
worden onderling. 

●   Nog ontwikkelingen met betrekking tot de werkdrukgelden? Zie 
werkverdelingsplan. 

●   Werkverdelingsplan (vanuit directie) 
Binnen team op 1 ding na ingestemd, de E-taken zitten veel uren en daar moet 
goede verdeling in komen. Moet voor zomervakantie goed geregeld zijn, moet 
eerlijk verdeeld worden over iedereen. Dan kan er ingestemd worden. 
Jaarplanning is bijna rond.



 

●   Gezonde voeding (vanuit directie) 
Beleid in concept besproken. 

●   Voortgangschoolzwemmen (vanuit directie) 
Team wil weten hoe MR in schoolzwemmen staat. Veel tegen en veel voor te 
zeggen. MR is verdeeld. Is het een profilering? Hoeveel tijd zit er in? Goed 
uitzoeken, wat win je door ermee te stoppen? Tevredenheidsonderzoek? 

●   Plannen 2020? Wat blijft hetzelfde, wat wordt anders irt corona? Denk aan 
overblijf (pleinregels?), klasdoorbrekend onderwijs, MR onderwerpen richting 
het einde van het jaar? Dus zowel praktisch/uitvoerend qua onderwijs, maar 
ook beleidsmatig. Lastig nu al in te schatten, er wordt gekeken naar hoe 
dingen kunnen als de richtlijnen zo blijven. Maar kan pas echt bepaald worden 
voor start schooljaar. 

●   Onderwerpen 2020: Dit waren de onderwerpen die nog gepland 
stonden/waarover we in gesprek waren. 1e vergadering 2020 weer oppakken? 

-     Gezondheidsbeleid/gezonde traktaties 
-     Voortgang ouderavond, schoolplein, overblijf en pleinwachtregels(?) 
-     Tevredenheidsonderzoek (of start dit al eerder?) 
-     Schoolgids 
-     Verkiezingen; uitzetten in eerste week schooljaar. Nu brieven opzoeken 

en aanpassen. 
●   Praktisch: 

-     Communicatie/nieuwsbrieven, er komt nog 1 nieuwsbrief 
-     Volgende vergaderdata 2020; er komt voorzet 

 
5.   Vanuit GMR: 

●   GMR heeft 1 juli weer vergadering, nog onderwerpen voor hen? 
 

6.   Communicatie/website/nieuwsbrief 
●   Wat gaan we communiceren na deze vergadering? Oproep nieuwe ouder 
●   Vergaderdata 2020/2021 

 
7.   Onderwerpen 1e vergadering: 

●   Opzet jaarplan MR bespreken 
●   Verkiezingen 
●   Jaarverslag; voorzitter maakt opzet. 

 
8.   Rondvraag 

 

 

9.   Sluiting; de volgende vergadering is volgend schooljaar, nog nader te bepalen 


