
Notulen MR-vergadering 

_______________________________________________________________________ 

Datum  dinsdag 26 januari 2021 

Tijd  19.30 uur 

Locatie Thuis via Microsoft teams 

Notulist Irene   

Aanwezig:  Hélène, Irene, Gerry, Michelle, Maartje en Suzanne  

_______________________________________________________________________ 

19.30 – 20.00 (MR-leden en Directie) 

-Welkom Suzanne als nieuw MR lid en voorstellen MR leden 

-Vaststellen agenda: Geen opmerkingen 

-Notulen van 26 november: Goedgekeurd 

-Mededelingen:  

 Team  
 
Geen mededelingen. 
 
 Ouders  

 

Thuisonderwijs:  

Ouders zijn positief. Cloudwise is een enorme verbetering t.o.v. Zuluconnect, omdat de 

leerlingen nu makkelijk zelf contact kunnen maken met de leerkracht. De leerlingen 

worden goed in de gaten gehouden. Er is dagelijks contact met de leerkracht en dat is 

fijn.  

 

 Directie  

 

Subsidies: 

Subsidie voor ondersteuning na de eerste lockdown is goedgekeurd en loopt nu. 

De RT wordt fysiek op school gegeven, ook nu tijdens de sluiting van de scholen. 

RT loopt van oktober 2020 tot einde schooljaar. Aanvraag voor verlenging van deze 

periode loopt.  

 

Subsidie voor ICT is goedgekeurd. Deze subsidie wordt gebruikt voor 36 extra 

Chromebooks (per 1 februari).   

 

Subsidie voor onderwijsontwikkeling is aangevraagd, loopt nog. 

Subsidie voor extra handen in de klas is collectief aangevraagd, loopt nog.   

 

Vacatures: 

Er komen deze week twee vacatures online: onderbouw en IB (vervanging) 

Het team heeft een vlog gemaakt voor de werving van nieuwe collega’s. 

 

 

 



 

Fusie: 

De fusie gaat voorlopig niet door. De GMR van de VCPO heeft akkoord gegeven voor de 

fusie, maar de GMR van Prokind heeft nog veel vragen die ze eerst beantwoord willen 

hebben.   

 

ROK-plan (regionaal overleg kindkracht) 

Plan is goedgekeurd (taalachterstand en taalontwikkeling). 

 

Continurooster: 

Na de zomervakantie kunnen we terug naar het oude rooster óf we kunnen doorgaan 

met dit continurooster. In maart worden de ouders geraadpleegd.   

 

Den Oert / Vaccinatieprogramma 

Den Oert is uitgekozen als vaccinatielocatie t/m oktober 2021. Alternatieven zijn 

Olympiahal (vervoer door gemeente) of de gymzaal van Scala Rietvelden. Alternatieven 

worden nog onderzocht. De gemeente koppelt dit z.s.m. terug.  

 

Verwijzing groep 8 

Hier is uitstel voor gevraagd.   

 

Studieweek 

De week voor de voorjaarsvakantie is een studieweek. Deze komt collectief te vervallen.   

Onder voorbehoud wordt deze (verspreid) verplaatst naar later in het jaar. Een brief 

vanuit het bestuur naar ouders volgt.  

 

MR 

We zoeken een vervanger voor Laura voor de personeelsgeleding van de MR.   

 

Rondvraag 

Geen 

 

Data volgende MR: 

 

30 Maart 

25 Mei 

 

 


