
Notulen MR-vergadering, 23 juni 2020 

Locatie Braillestraat, 16.00 uur. 

1: Opening voorzitter 

2: Goedkeuring notulen vorige vergadering 

    De notulen zijn goedgekeurd. Yvonne stuurt ze in pdf-format naar Kees, voor op de    
website. 

3: Vacatures nieuwe MR-leden, reacties van ouders en leerkrachten. 
     Shera heeft zich aangemeld als nieuw MR-lid. Zij zal Ruud vervangen.  Ruud gaat Eva 
vervangen, nog voor de termijn van 2 jaar. Marije blijft bij de MR. De GMR wordt 
vertegenwoordigd door Viola van Meeuwen.  
De functie verdeling komt op de agenda van de volgende vergadering. De secretariaat taak 
neemt Floris op zich, voor de komende vergadering. 

4: MR-jaarprogramma, wel/niet 

    Yvonne stuurt de digitale versies van de jaarprogramma’s die er zijn naar Floris. Deze 
vraag komt terug op de volgende vergadering 
5: Nieuwe groepen 2/3 en 3. Hoe is de voortgang hiervan. 

    School heeft gekozen voor 2 combinatiegroepen 2/3 en 1 solo groep 3. De groepen 
worden geclusterd aan de kleutergroepen. Zij gaan veel samenwerken. De kleuters gaan 
langer buiten spelen, samen met de groep 2 van de2/3 groep zodat de groep 3 leerlingen 
instructie krijgen. De nieuwbouw is hiervoor geschikt, hier zijn namelijk schuifdeuren 
tussen de lokalen. De Braille locatie is een goede opstart, hier worden de lokalen verdeeld.  
Bij de verdeling van de kleuters is geprobeerd om de kleutergroepen zo min mogelijk op te 
splitsen. De ouders worden gebeld over in welke groep hun kind geplaatst wordt. Er is goed 
gekeken naar de verdeling jongens en meisjes in een groep. Maar ook naar de leerling 
verdeling van de groep 2 en groep 3. 
In het nieuwe schooljaar starten 30 nieuwe kleuters. Deze groep kon niet starten ivm de 
Corona.  
We kunnen niet voorspellen hoe dit schooljaar gaat verlopen, we gaan kijken hoe het 
werkt. De verdeling van de bouwcoördinatoren is iets verandert. Voor de groepen 1,2,3 zijn 
dit Judith en Mirjam H, voor de groepen 4,5 is dit Rachelle en voor de groepen 6,7,8 is dit 
Mariëlle.  

6: Verdeling van de groepen 4. Hoe is de voortgang hiervan. 
    Het verzoek voor een herverdeling van de groepen 4 komt van de leerkrachten.  
De herverdeling was een grote schok voor de ouders. Het was niet duidelijk wat er speelde 
in de groepen. De laatste gesprekken die gevoerd waren met de ouders waren de 
rapportgesprekken. Er wordt dan vnl. gekeken naar de leerprestaties van de leerlingen, 
niet naar de groepsdynamiek. Door de Corona is alles in een stroomversnelling gegaan. 
Geen school, thuisonderwijs, halve groepen en hele groepen naar school. En meteen een 
herverdeling. Bij de herverdeling is gekeken naar de imput (vriendjes en vriendinnetjes van 
de leerling) van de ouders.  
Momenteel missen de ouders het contact met de leerkracht. 
 
Tip:  
-communiceer sneller naar alle ouders, van de groep, wat er speelt in de groep.  
-Probeer bij een volgende keer, alle ouders te horen. Neem er de tijd voor om een groter 
draagvlak te creëren. Informeer de ouders eerder. 



 
 
7: Hoe verlopen de laatste weken van het schooljaar. 

    In de periode dat alle leerlingen weer naar school gaan, is bovenschools besloten om de 
CITO af te nemen. De scores van deze cito worden gedeeld met de ouders dmv een 
aangepast rapport. Iedere groep heeft voldoende handzeep, papieren handdoekjes om 
regelmatig de handen te wassen. Er is alcohol om te tafels te reinigen. Bij 
verkoudheidsklachten blijven leerlingen en leerkrachten thuis.  
De TSO is ook weer opgepakt. Groepen spelen op eigen vlakken op het speelplein, 1 groep 
voor op het gras. Deze afspraak geldt ook tijdens het normale buitenspelen. Dit gaat goed, 
minder conflicten tussen verschillende groepen. Er is voldoende begeleiding vanuit de TSO. 

8: Hoe is het met de formatie. 
    Het was weer een puzzel maar hij is rond. Marina is aan het einde van haar re-integratie 
gekomen en gaat volgend schooljaar naar de Rietvink. De plusklas blijft, het levelwerk en 
levelspel op de Braille ook. Nieuw komend schooljaar is de klusklas voor de groepen 6,7,8. 
Johan neemt deze op zich. Er worden externen ingehuurd om zangles en toneelles te 
verzorgen. De hoeksteen krijgt een leesspecialist, Coby 

9: Schoolgids 2020- 2021 

    Goedgekeurd, geredigeerd door Viola. 
10: Begroting (goedgekeurd door AGORA) 

     De begroting is goedgekeurd door AGORA. Het SOP is goedgekeurd. De hoeksteen is een 
financieel gezonde school. Er is nog budget over voor de nieuwbouw. Er is nog 1,2 FTE over 
voor ambulante hulp. 

11: Thuiszitters, hoeveel en nu? 
      Tot deze week 8 leerlingen. Deze week zijn er 2 leerlingen weer op school, 6 leerlingen 
blijven thuis tot de zomervakantie. Deze leerlingen worden wel doorgegeven aan de 
leerplicht. De leerplicht gaat wel met de ouders in gesprek. Alle leerlingen van de school 
zijn in zicht. 

12: Vrijwillige ouderbijdrage (niet uitgegeven deel) 

     Er is dit schooljaar geen schoolreisje voor de leerlingen van de groepen 6,7 en 8. De 
groepen 8 hebben het geld van kamp al gestorneerd gekregen. Met dit geld zijn er de 
volgende keuzes; geld storneren (grote uitzoekerij) of de ouders de keuze geven (wel of 
niet storneren) of besteed het geld aan iets voor de leerlingen van groep 6,7 en 8. Er is 
besloten om voor de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 iets extra’s te doen medio maart 
2021. 
Het niet bestede deel van de TSO gelden wordt gebruikt om nieuwe devices aan te 
schaffen. Een cursus voor de medewerkers staat ook op de planning. Dennis van 
sportbuurtwerk voor eventueel een extra dag. 

13: Ouders in school, wegbrengen van de kinderen. 
      Ouders missen het contact met de leerkracht vnl. op de Braillelocatie. Op de 
Serooslocatie gaat dit beter. Leerlingen worden wel zelfstandiger. Zelf je beker, bakje in de 
juiste bak doen, je jas in de luizentas doen. De vraag is nu: voortzetten of niet.  
Bij de nieuwe leerlingen is het wel fijn als de ouder de eerste weken mee naar binnen komt. 
Er gaat aan het einde van het schooljaar een brief naar de ouders waarin gevraagd wordt 
naar hun beleving van de afgelopen periode.  

14: Rondvraag. 
     Nieuwe vergaderdata: 15-09, 20-10, 24-11, 26- 01-2021, 16-03, 20-04, 22-06.  



Dit was de laatste vergadering voor Eva. Een bloemetje voor haar. 

15: Afsluiting  
 

 
 

 

 

 

 

 

 


