
 
Notulen vergadering 15 juni 2020 

 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: lerarenkamer de Bijenkorf 
Aanwezig: Kitty, Chris, Elmi, Paul, Laika, Johan, Inge, Silke, Sofie 
 

1. Opening 
 

2. Vaststellen notulist 
Sofie gaat notuleren. 
 

3. Mededelingen vanuit de voorzitter (Paul) 
Er is een punt toegevoegd van Kitty, de tekst voor een werving. 
 

4. Ingekomen post (Sofie) 
Geen ingaande post. 
 

5. Uitgaande post (Sofie) 
Geen uitgaande post. 
 

6. Vaststellen notulen vorige vergadering (Paul) 
De notulen zijn vastgesteld en worden verspreid. 
 

7. Leerpunten afgelopen periode (allen) 
Voor en tijdens de sluiting van school: 
We wisselen gedachten uit over de afgelopen periode. Er is een beter beeld gekomen waar 
kinderen op school mee bezig zijn en hoe kinderen zich manifesteren. We nemen mee dat er 
een aantal punten meegenomen kunnen worden. 
Het zou fijn zijn als we het partnerschap met ouders vorm kunnen gaan geven om deze 
inzichten te borgen. Partnerschap kan er op verschillende manieren uit zien. De abstracte 
begrippen als weekplan, redactiesommen en dergelijke krijgen ineens betekenis.  
De ouders ervaren Teams als waardevol en zou mooi zijn om dit te behouden. 
Voor kleuters was er een gemis om te kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. 
Voor de leerkrachten was het waardevol om de kinderen in hun eigen omgeving te zien.  
De groei van leerkrachten op ICT gebied is heel erg groot. 
Na de heropening van de school: 
Ouders missen de interactie met de leerkrachten aangezien de school niet in mogen komen.  
Het zou fijn zijn als er korte gesprekjes met de leerkrachten mogelijk zouden zijn. 
De ontmoeting kan niet plaatsvinden. 
 

8. Formatieplan (Laika) 
Laika geeft uitleg over de formatie 2020-2021 
1 oktober 2019 is de telling van de leerlingen en deze is van belang voor de begroting van 
volgend schooljaar. Het aantal leerlingen is gelijk gebleven.  
De vacature voor vakdocent gym is ingevuld. 
In de onderbouw zijn de gesprekken gaande.  
Er is veel expertise en kennis op school, deze leerkrachten krijgen hier dan ook tijd voor. 
Complimenten  voor de inzichtelijke formatie. 
Misschien is het een idee om te kijken of het partnerschap ook in een lab gezet zou kunnen 
worden. Dit wordt met het schooljaarplan meegenomen. 



 
Paul vraagt of het zonder interne begeleiding werkt op deze school. Het is niet zo dat de 
dingen die in de interne begeleiding gedaan werden nu meer bouw breed worden opgepakt. 
Men voelt nu meer verantwoordelijkheid aangezien de leerkracht zelf aan zet is. De 
stamgroepleider heeft de expertise en bouwt steeds meer expertise op. Elmi geeft aan dat ze 
meer leiderschap ziet. Compliment aan de schoolleiding hiervoor. Er is een cultuuromslag 
gaande, alles is consistent. Compliment aan het team. 
We stellen de formatie bij deze unaniem met een positief advies vast. 

 
9. Schoolgids/schoolplan (Laika) 

Het schooljaarplan gaat geëvalueerd worden. De input is voor het nieuwe schooljaarplan. 
De schoolgids moet een grote herziening krijgen. Hier is nog geen tijd voor geweest. De 
schoolleiding gaat deze helemaal opnieuw opbouwen. De vraag is of de schoolgids via de 
mail gestuurd mag worden en we hier feedback op geven. De MR gaat hier in mee. We 
verwachten de schoolgids in de eerste week van de schoolvakantie. Kitty gaat eerder 
meekijken met de indeling en de inhoud. Silke leest de schoolgids voor de leerkrachten door. 
De stemming gaat later plaatsvinden. 
 

10. Verslagen/terugkoppeling studiedagen (Inge) 
We hebben een online Teambijeenkomst gehad. Hier komen punten naar voren om volgend 
jaar verder mee aan de slag te gaan. 
 

11. Samenstelling MR 2020-2021 (Paul) 
Paul stelt voor om de verkiezingen uit te stellen naar volgend schooljaar.  
Kitty heeft een stukje tekst gemaakt voor de werving van een ouder. We willen begin 
volgend schooljaar gaan werven.  

 
12. Berichten uit de GMR (Elmi/Chris) 

Het bestuursformatieplan: We stemmen hier unaniem mee in als MR 
De actualisatie van het functiebouwwerk: We stemmen hier unaniem mee in als MR. 
We geven een positief advies over het strategisch beleidsplan. 

 
13. Rondvraag / wvttk (Allen) 

Elmi: wil graag weten hoe het zit met de kennismaking naar de nieuwe groepen. We hebben 
een alternatief, namelijk een voorstelfilmpje. De LSW gaat heel leuk worden. 
 

14. Afsluiting (Paul) 
Paul werkt in het verpleeghuis de gemaakte film is heel positief ontvangen. De school heeft 
de koppeling gemaakt met studio 040. 


