
 

Notulen vergadering 22 juni 2021 
 
Aanvang: 19.30uur 
Locatie: Op school in de hal 
 

1. Opening 
2. Welkom heten kandidaten MR leden 
3. Vaststellen notulist 

Kitty 
4. Mededelingen vanuit voorzitter (Paul) 
5. Ingekomen en uitgaande post (Sofie) 
6. Vaststellen notulen vorige vergadering (Kitty) 

Vastgesteld 
7. Mededelingen directie/school 

- Laika: Versoepeling voor basisscholen: cohorten worden losgelaten. 
Doorvertaling naar protocol wordt z.s.m. gemaakt. In het kort: samen spelen, 
werken en vieren is weer toegestaan. De gespreide breng- en haaltijden blijven 
wel gehandhaafd. Mondkapjes worden vanaf woensdag a.s. achterwege gelaten. 
 

 
8. Terugkoppeling enquête en SKPO koerskaart 

- Laika licht de SKPO koerskaarten toe. De resultaten zijn zoals verwacht, geen 
verrassingen in de uitkomsten. De koerskaarten worden ook teruggekoppeld aan 
ouders via de Bijblijver (actiepunten) en de koersplannen worden gedeeld via de 
websites onder ‘schooldocumenten’. 

 
9. Schoolscan: onderwijsbehoeften in kaart 

- De schoolscan is een inventarisatie van de ondersteuningsbehoefte (per 
stamgroep en als geheel) van de school om extra middelen in te zetten na de 
sluitingen door Corona. Per stamgroep is er een ontwerp gemaakt hoe de extra 
middelen worden ingezet.  

- De schoolscan is samengesteld o.b.v. Interviews met alles stamgroepleiders. 
- In de uitkomsten valt op, dat er vooral in het ‘samen leren leven’ veel impact te 

zien is. (Alles aspecten van samen leren, werken, praten en vieren). De verschillen 
in ontwikkeling (op alle aspecten; b.v. taal, motorisch, sociaal-emotioneel) zijn 
vergroot door de periodes van schoolsluiting en door de periode van beperkingen 
daarna. 

- Voor de kwetsbaarste leerlingen worden ook extra verlengde woensdagmiddagen 
aangeboden om kansgelijkheid te vergroten. 

- Er worden extra middelen ingezet om leerlingen die het nodig hebben ook extra 
te ondersteunen, maar het wordt een uitdaging om ook de benodigde extra 
leerkrachten te vinden om dit daadwerkelijk in te vullen. 

- De schoolscan wordt niet 1 op 1 gedeeld, de acties die eruit voortkomen en de 
motivatie daarachter worden gecommuniceerd. 

- De MR stemt in met voorgenomen acties vanuit de Schoolscan  
 



 
 
 

10. Formatie 2021-2022 
- De formatie is door Laika toegelicht, er zijn verschillende vacatures voor volgend 

schooljaar.   
- De MR stemt in met de formatieplannen. 

11. Berichten vanuit de GMR (Chris/Sofie) 
- Chris heeft stukken gedeeld uit de GMR: Er is ingestemd met de nieuwe functie 

van Onderwijsassistent A, er is ingesteld met de  bestuursformatie en er is 
ervaring uitgewisseld mbt de MR is Coronatijd. 

12. Rondvraag / wvttk (allen) 
Sofie: nieuwe data voor MR worden voorgesteld.  
Di 12-10-2021 
Di 14-12-2021 
Di 15-02-2022 
Di 12-04-2022 
Di 05-06-2022 
- Kitty: zijn er meer afwijkingen tussen IEP uitkomsten en schooladviezen door de 

schoolsluiting? Uitkomsten zijn gelijk met het gemiddelde van NL en min of meer 
gelijk met de verwachtingen. 

- Voorstellen kandidaat MR-leden 
13. Afsluiting Paul 

 


