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Afwezig     
 

Opening en agenda 
- 

Mededelingen 

- Op 18-03-2021 is er een vergadering van de GMR en de voorzitters van de MR 
van alle scholen van de KSU. Op 25-03-2021 doet Iris verslag in onze MR-
vergadering. 

- Er is contact geweest tussen iemand van de MR (HB-ouder) van Spits en met Iris. 
Het gesprek ging over het HB-onderwijs op beide scholen. 

Ingekomen post 

Er zijn 2 mails, beiden van ouders van school. De eerste mail is van een ouder met een 
kind in groep 8, de andere mail is van een ouder met een kind in groep 6. Beiden mails 
worden besproken en Tessa zal deze namens de MR beantwoorden. 

Notulen 19 september 

Vanaf nu zetten we ook het lijstje met wie er notuleert bovenaan de notulen. Anouk past 
de notulen aan en stuurt deze door.  

Toelichting OT pedagogisch handelen: ZIEN 

De methode ZIEN is opnieuw onder de loep genomen en er is een stappenplan gemaakt. Dit 
plan ligt nu bij het MT, na goedkeuring wordt het op 10 februari aan het team voorgelegd en 
start er een proefperiode. Twee keer per jaar worden de lijsten ingevuld, voorafgaand aan 
een gesprek met de IB-er over de groep. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook zelf een lijst 
in. 

De volgende stap is om te gaan kijken wat we met de ingevulde gegevens kunnen en 
willen gaan doen.  

Voorbespreken Jaarplan: 

Het stuk is vanwege de lay-out niet heel prettig om te lezen, zeker niet digitaal. De 
doorgaande lijn en het HB-beleid wordt gemist maar daarnaast zien we voor nu niet echt 
dingen die het voor ons een prioriteit maken hier verder op in te gaan. Ons advies aan 
Marieke is om te kijken naar de door Remco toegevoegde opmerkingen en wellicht ook 
naar de lay-out. 

 



 

 

Anne Marie maakt nog een kanttekening: komend jaar wordt alleen Engels vervangen, 
spelling en taal gaan een jaar later omdat men bezig is met een volledige nieuwe versie. 

 

Mededelingen vanuit directie: 

- Wanneer de scholen weer opengaan, vervalt de studiedag en is die dag een 
gewone lesdag voor de kinderen. Als alles dicht blijft, gaat de studiedag online 
door en staat er voor de kinderen een zelfstandig programma klaar. 

- I.v.m corona is er een nieuwe regel voor zwangeren: zij mogen vanaf 28 weken 
niet meer voor de groep. De KSU kijkt naar de alternatieven. 

- Er is een nieuwe collega aangenomen voor de instroomgroep (de vossen). Het is 
Saskia, de lio-stagiaire van de Groen Alm. 

- Er is een nieuwe subsidie beschikbaar om achterstanden ontstaan door Corona 
“weg” te kunnen werken. Het geld is bedoeld voor dit schooljaar, maar het bedrag 
is zo groot dat /Marieke heeft gevraagd het te mogen inzetten tot en met 
december 2021. Dit zou betekenen dat er tot eind december budget is voor bijna 
een voltijds-leerkracht extra. 

. 

Verbouwing: 

- De muren van een aantal lokalen bleken, na het plaatsen van de filters en het 
aanpassen van de plafonds, zeer slecht in de verf te zitten. Er is gekozen om dit 
opnieuw te doen, dat kost wel extra geld maar dan is het wel helemaal af. 
Vertraging loopt de verbouwing hierdoor ook niet op doordat men vanwege de 
leegstaande school veel sneller kan werken dan eerst gedacht. 

- 19 februari verhuizen de groepen 6/7/8 naar beneden i.p.v. naar de THV. Dit 
scheelt veel extra verplaatsen. 

- Op 30 april gaat de THV leeg en kan iedereen terug naar het hoofdgebouw, op 29 
april worden de kasten en de inhoud ervan verhuist. Het meubilair wordt 
vervangen, er wordt gekeken of er ouders of instellingen zijn die spullen willen 
overnemen. 

- Er wordt overlegd met de gemeente over de fietsroutes en de fiets-
parkeerplekken. 

- In september komen ook alle groepen van de Boomgaard weer naar dit gebouw, 
wellicht gaan zij hun schooltijden aanpassen. Dit wordt nog vervolgd. 

Enquete thuiswerken: 

Over het algemeen genomen zijn de resultaten ruim voldoende tot goed. 104 mensen 
hebben de enquete ingevuld en er waren veel complimenten en positieve feedback. Wat 
kanttekeningen waren dat er meer individuele feedback zou mogen zijn, dat de docenten 
beter bereikbaar zouden kunnen zijn in de app en dat het aanbod voor online-momenten 
voor de kleuters erg beperkt is. Ook kun je als ouder de enquete maar één keer invullen, 
dat is jammer als je kinderen in verschillende groepen hebt. 

Wel fijn dat ouders over het algemeen tevreden zijn. We merken wel dat deze derde 
periode van thuiswerken zwaarder is. Dit kan wellicht te maken hebben met de periode 
(winter) en dat er weinig uitzicht lijkt. 

Thuiswerken nu: 

Als vervolg op het punt hierboven denken we dat het goed is dat we gaan proberen de 
vragen en knelpunten van ouders te verzamelen. Remco maakt hiervoor een voorstel en 



 

 

zet dit vrijdagavond uiterlijk op de mail. Ieder van ons bekijkt de mail en stuurt zo nodig 
een aanvulling of reactie. Maandagavond om 20.45 uur hebben we een extra vergadering 
om het nog even kort door te nemen zodat het bericht dinsdag naar de ouders kan. Snel 
schakelen is nu essentieel, dat willen we allemaal. 

 

POS Schoolrapport: 

Dit stuk is vooral ter informatie, we kunnen het doorlezen maar veranderen kunnen we 
dit stuk niet. Opvallend is wel dat de laatste schoolinspectie in 2015 was. Marieke licht 
toe dat er wel een overkoepelende inspectie is geweest en dat het bestuur veel stukken 
heeft aangeleverd die voor alle scholen binnen de KSU gelden. De school werkt nu wel 
mee aan een onderzoek dat gericht is op de verschillende verbeterthema’s van de 
school: achterstanden, leerlingpopulatie etc. 

 
Actielijst en spaarlijst bespreken 

Zie bijwerkte actielijst en spaarlijst. 

Rondvraag 

-  
- Data komende MR vergaderingen 

Datum vergadering  Notulen 

25 maart Tessa 

20 mei Anne Marie 

1 juli Remco 

 
 
Actiepunt/agenda MR Wie  Status  

Mailbox twee keer per week checken en 
ontvangstbevestiging sturen als er een email is.  

Tessa  doorlopend  

MR Jaarplan op site plaatsen Tessa  

Tessa beantwoordt 2 mails aan ouders Tessa  

Voorstel maken om vragen en opmerkingen van 
ouders te verzamelen 

Remco  

Feedback geven op voorstel Remco allemaal  

Prijsopgave aanvragen voor spatscherm Wendy  

 
 
Spaarlijst agendapunten komende MR vergaderingen  

Datum 
vergadering  

Agendapunten  Ouders  Personeel  



 

 

25 Maart Begroting (materieel)  Advies  Advies  

 Inzet werkdruk gelden   

20 Mei Vakantierooster en onderwijstijd Instemming Advies 

 Begroting (formatie) Advies Advies 

 Formatieplan  Advies  Instemming  

 Taakbeleid Advies Instemming 

 Indeling klassen/medewerkers  Informatief  Informatief  

 1Juli Jaarverslag MR  Procedure MR  Procedure MR  

 Vaststellen MR-functies en vergaderdata 
komend schooljaar 

Procedure MR  Procedure MR  

 Schoolgids  Instemming  Instemming  

 Jaarplan school  Instemming Instemming  

 Speerpunten schoolbeleid komend 
schooljaar 

Ter 
kennisname 

Ter 
kennisname 

 Evaluatie afgelopen schooljaar n.v.t. n.v.t. 

 Verkiezingen personeelsgeleding MR 
(indien van toepassing) 

n.v.t. n.v.t. 

 Verkiezingen oudergeleding MR (indien 
van toepassing) 

n.v.t. n.v.t. 

    

    

 


