
 
Agenda vergadering 7 september 2020 

 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Hal de Bijenkorf 
 

1. Opening 
2. Vaststellen notulist: Kitty 
3. Mededelingen vanuit de voorzitter (Paul): Geen 
4. Ingekomen post (Sofie):Geen 
5. Uitgaande post (Sofie): Geen 
6. Vaststellen notulen vorige vergadering (Sofie): Vastgesteld 

 
7. Documenten vaststellen 
- Toelichting onderwijskundig jaarverslag door Laika:  
Jaarverslag geeft toelichting op het behalen van de vorig jaar vastgestelde focuspunten. 
Belangrijkste opbrengst is dat de gezamenlijke ontwikkeldoelen zijn heel helder zijn 
vastgesteld, dit geeft focus. De leerkracht geleding geeft aan dat het daarnaast het 
makkelijker maakt om gezamenlijk naar doelen toe te werken en voortgang met elkaar te 
delen.  
 
- ‘Op Jenaplanbasisschool de Bijenkorf doen wij het zo.’ 
Dit plan is een eerste versie van het nieuwe beleidsplan van de school.  
 
Vraag MR oudergeleding: Nu dat de thema’s voor wereldoriëntatie zijn vastgesteld, is het 
een idee om dat voor het hele jaar te delen met de ouders? Het is een kans op meer 
betrokkenheid bij ouders te creëren en tegelijk waardevolle, inhoudelijke bijdrage te krijgen 
van ouders. 
Laika neemt het advies mee in fine-tuning/uitvoering van het plan. 
 
Dit jaar doen leerjaar 7 en 8 verkeersexamen i.v.m. uitstel vorig schooljaar door COVID19 
 
Document is vastgesteld als ‘supertof.’ 
 

- Schooljaarplan: 
Oudergeleding zou het schooljaarplan graag nog een keer terugzien als de 
focuspunten verder zijn ingevuld om aangehaakt te blijven zij de keuzes die gemaakt 
worden. 
 
Positief vastgesteld. 
 
Toelichting Laika: Focuspunten die gekozen zijn, klikken heel goed in elkaar. Dat geeft 
verbinding en energie door de verschillende expertises enerzijds en de gezamenlijke 
visie op onderwijs die we delen als team anderzijds. Er is een collectieve drive om 
een kwaliteitsslag te maken met elkaar.  
Leerkrachten geleding MR: ziet dit ook als voelbaar positieve ontwikkeling.  

  
- Schoolgids: 



 
Vraag MR: is het document toegankelijk genoeg voor alle ouders? Het is een wettelijk 
noodzakelijk document, wat niet door alle ouders wordt gelezen. Er wordt wel 
moeite gestoken om de belangrijke en actuele informatie ook op andere manier over 
te brengen aan de ouders. Daarbij is het gesprek met ouders heel belangrijk als vorm. 
 
Positief vastgesteld. 
 
 

- SOP: 
Nieuw in het ondersteuningsplan zijn een aantal naschoolse activiteiten om kinderen 
te ondersteunen.  Laika: Onderwijsinspectie heeft de Bijenkorf uitgenodigd om deel 
te nemen aan een onderzoek rondom kwaliteitsontwikkeling en leerlingenpopulatie. 
Complimenten van inspectie over consistentie in beleid en plannen. 

 
Positief vastgesteld 

 
8. Verkiezingen MR-leden 

Er zijn twee plekken beschikbaar voor de oudergeleding i.v.m. vertrekkende 
ouderleden per schooljaar 21/22.  
 
Informatie vacatures via nieuwsbrief delen. 
Voorzet tekstje wordt als bijlage toegevoegd aan de notulen. 
 

9. Schoolgids, zie punt 7. 
 

10. Ouderraad 
Oudervereniging is opgeheven en omgevormd tot ouderraad.  
Het voorstel voor de vrijwillige ouderbijdrage voor de ouderraad is €27,50 per kind. 
 
MR stemt in met de begroting van de ouderraad en de hoogte van de vrijwillige 
ouderbijdrage 
 

11. GMR berichten 
 

12. Taakverdeling MR 
Taak- en rolverdeling blijft gelijk 
Voorzitter Paul Geels 
Secretaris: Sofie van Otterdijk 
Kitty en Sofie notuleren om de beurt. 
 
Overige rollen en taken op uitvraag en persoonlijke interesse en expertise van leden. 

 
 

13. De oudervereniging wordt formeel opgeheven, hiervoor wordt een buitengewone 
ledenvergadering van de oudervereniging belegd. 
 



 
14. Rondvraag: 

Sofie: Data MR-vergaderingen vaststellen: actie Sofie en Paul.   
Chris: Bijblijver alleen nog in de app en op de website vanaf dit jaar. Er worden 
notificaties verstuurd bij een aantal berichten.  
Paul: Maakt de school beleid voor verkouden of snotterige kinderen bij de poort. 
Laika: School volgt RIVM protocol en deelt beslisbomen met ouders. 
Paul: Wordt Teams gebruikt om thuisonderwijs te ondersteunen voor kinderen die 
thuis moeten blijven.  
Kitty: Foto’s mobiele website heel gek 
Elmi: Mag er gedouched worden na de gymles ivm Corona? Ja dat mag nog steeds. 
Opmerking: Het effect van de aangepaste beleidsregel dat douchen niet meer 
verlicht is, is dat er (bijna) niemand meer doucht. 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 


