
MR vergadering van 20 september 

 

Wij zijn voor het eerst sinds de pandemie weer live bij elkaar gekomen. Het was fijn om elkaar weer 

in levende lijve te zien en spreken. Ook was het de eerste vergadering waarbij we nieuwe leden 

mochten verwelkomen en waar Jeroen en Jacqueline niet meer bij waren. Eva Peeters is de nieuwe 

voorzitter. 

De volgende punten zijn aan de orde geweest in de afgelopen vergadering. 

• Het afschalen van de huidige maatregelen rondom COVID. We gaan terug naar ‘normaal’ en 

hebben gesproken over hoe dat er uit kan zien. Hoe gaan we om met bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van ouders in de klassen. Inmiddels is hier communicatie over geweest naar 

ouders. 

• We hebben het probleem van afwezigheid van vervangers besproken. Ook hier heeft Erica 

inmiddels al een brief over uit gedaan naar ouders. We proberen verdelen zoveel mogelijk te 

vermijden.  

• Nu er weer ouders in school mogen komen, werken klassen ook weer met klassenouders. 

Eva maakt een handboek zodat de taken en verwachtingen in alle klassen ongeveer gelijk 

zijn. Leerkrachten zullen ook input hebben in dit handboek. 

• De ouderbijdrage facturering komt er aan. Bedragen voor niet afgenomen TSO door de 

lockdown, zijn inmiddels terug gestort aan ouders.  

• Inmiddels is schoolbreed GOOGLE classroom verleden tijd en werken we met TEAMS. 

• Er is gesproken over de mail aangaande traktaties en een gezonde school zijn. Kleine 

cadeautjes i.p.v. iets eetbaars staan ter discussie. Dit soort prulletjes helpen ons milieu 

uiteindelijk niet vaak. Ook het plasticgebruik mag bij traktaties meegenomen worden in de 

beslissing wat ge getrakteerd wordt. 

• De vordering van het schoolplan wordt besproken. Hierbij komt de inzet van de NPO gelden 

aan de orde. De verkeerssituatie rondom school, bouwen en veiligheid. BOA’s houden 

toezicht in de ochtend. 

• We bespreken de behoefte van ouders over voorlichting mediawijsheid. Deze behoefte ligt 

vooral bij ouders uit de bovenbouw.  

• Er is gesproken over een vraag die via Erica in de MR is gekomen aangaande honden op het 

plein. Vooralsnog neemt de MR hier geen besluit over. 

 

 


