
Notulen MR-vergadering 25 januari 2022 

Waar: Via teams 

1. Opening voorzitter 

2. Vaststelling agenda 
Agenda is goedgekeurd. Een aantal punten aan de agenda toegevoegd. Persconferentie, 
schoolplein, chatfunctie Parro, gezonde school en rondleidingen in de school. 

3. Notulen vergadering 14 december 2021 

De notulen zijn goedgekeurd. 1 puntje wordt aangepast en dan kan deze op de website.  
4. Nieuws van de GMR 

Er wordt advies gevraagd aan de GMR over het vakantierooster en er veranderd iets voor de 
leraarondersteuners met een HBO - opleiding. Zij kunnen in een hogere salarisschaal komen. 

5. Rooster van aftreden en herverkiezingen MR 

Ruud wilt na dit termijn stoppen, dus voor de meivakantie moet er een oproep komen naar ouders 
via de Parro. Het kan ook eventueel in de nieuwsbrief gezet worden. Yvonne en Marije sturen een 
stukje door. 
Er komt ook een oproep naar collega’s, want als iemand anders in de MR wilt, dan stopt Jamie ook 
na dit termijn. Yvonne en Marije regelen dit ook. 

6. Evaluatie 2e blok overblijf/buiten spelen en toezicht 
Dennis is echt een aanwinst. Aantal incidenten op de bovenbouw is echt minder geworden. Voor 
hoe lang Dennis kan blijven is nog even de vraag. NPO gelden lopen nog wel 1 jaar door, maar 
daarna kijken we wat nog mogelijk is. We zijn nog wel op zoek naar een TSO medewerker. 

7. Corona maatregelen en terugblik eerste weken na de vakantie.     
Veel klassen zitten in quarantaine. Er zijn ook veel leerkrachten ziek. Het lijkt voor nu even niet op 
te houden. We werken nog steeds in clusters, maar na schooltijd gaat dit anders, dus het heeft niet 
zoveel effect. De cito’s lijden hier wel onder. Het is veel gedoe, om iedereen allemaal toetsen in te 
laten halen en dit is ook niet fijn voor kinderen. Het is verre van ideaal. Je moet je wel gaan 
afvragen wat zijn de ware uitslagen van afgelopen jaren. Welke score zegt echt goed wat het kind 
wel en niet kan. 
We merken nu wel bij de afname van de cito dat de werkhouding en toetshouding niet altijd goed 
is. Gebruik van kladpapier is minimaal. Werkhouding is moeilijk aan te leren. 
De groepen 3 hebben veel in quarantaine gezeten. Juist voor groep 3 is dit niet fijn, want groep 3 is 
een belangrijk jaar. Het werken in halve groepen wordt wel als positief ervaren. De ene groep krijgt 
dan leesinstructie en de andere groep doet lezen digitaal. Er Wordt nu precies in kaart gebracht 
hoeveel effect het heeft. 
Voor nu lijkt het dat er vanavond positief nieuws komt bij de persconferentie over de quarantaine 
regels, dus dat wachten we af. 

8. Update over het onderwijskundig aanbod. 

Dit valt samen met Corona. Zie hierboven. 
We  moeten alles goed analyseren en kijken wat de interventies hebben gedaan. 

9. Update toetsafnames   

Zie hierboven. 

10. Wat verder ter tafel komt 
Mogen kinderen niet mee tijdens een rondleiding in de school? In principe wel, maar als het nog 
niet zeker is dat een kind geplaatst wordt is het misschien niet altijd handig. Kees laat de keuze 
altijd bij de ouders. 
Kees is bezig met de schoolpleinen, maar het heeft niet de hoogste prioriteit. Afspraak met stabilo 
staat. 
De meeste leerkrachten waren voor het openen van de Parro chat met ouders. Moet nog langs het 
MT en dan weer met het team bespreken. Wat zijn de regels, hoe willen we het. Dan waarschijnlijk 
een pilot in 3 verschillende groepen (onderbouw/middenbouw/bovenbouw). Dan een evaluatie 



einde van het schooljaar, zodat we kunnen kijken of we het voor alle groepen doen of niet. Er 
wordt hier met ouders nog over gecommuniceerd. 
Onne wil graag een vignet gezonde school aanvragen voor onze school. Marije vraagt of hij een 
printscreen maakt van de aanvraag. Wij als MR krijgen deze en kunnen deze dan doorlezen en in 
de volgende vergadering aan Onne eventueel vragen hierover stellen. Marije nodigt Onne uit. 

11. Sluiting 

 


