
Notulen MR-vergadering 

_______________________________________________________________________ 

Datum  dinsdag 30 maart 2021 

Tijd  19.30 uur 

Locatie Thuis via Microsoft teams 

Notulist Irene   

Aanwezig:  Hélène, Irene, Michelle, Maartje en Suzanne  

_______________________________________________________________________ 

19.30 – 20.00 (MR-leden en Directie) 

*Vaststellen agenda: Geen opmerkingen 

*Notulen van 26 januari: Goedgekeurd 

*Mededelingen:  

 

 Team  
 
Geen mededelingen. 
 
 
 Ouders 
 

*Coronamaatregelen (communicatie en voortgang) 

Directie heeft veel contact met de GGD (onderwijslijn). Ook in de weekenden is het druk. Als 
school ben je erg afhankelijk van de communicatie van anderen. Vanaf komende  week 
krijgen de leerkrachten de beschikking over een zelftest met een snelle uitslag (98% 
zekerheid). 

Wanneer wordt er besloten de school te sluiten? De GGD geeft aan dat het niet nodig is om 
om medische redenen dicht te gaan. De enige reden om dicht te gaan, zou een 
organisatorische reden zijn. Dit is momenteel niet aan de orde.  

Er gaat een bericht uit via Social Schools met betrekking tot de communicatie van en naar 
ouders bij een positieve testuitslag.  

*Parnassys 

Donderdag 1 april (tegelijk met de rapporten) wordt het ouderportaal opengezet. Ouders 
krijgen hierover een mail met inloggegevens.    

  
 
 
 



 
 Directie  
 
* Kwaliteitskaarten 
Kwaliteitskaarten vervangen het oude afsprakenboek. Per vakgebied is er een kwaliteitskaart 
met een beknopte beschrijving van de aanpak per vakgebied.  

* Leergesprekken 

Leerkrachten zijn met elkaar in gesprek gegaan over aan welke doelen ze willen werken 
komend jaar. Successen, doelen, acties en planning worden met elkaar gedeeld. Directie 
verwerkt dit in een teamplan.  

*Update subsidies 
Subsidie “Handen in de klas” wordt (waarschijnlijk) toegekend. 
Subsidie NPO (nieuw): Ongeveer € 180.000 per school en 2 jaar inzetbaar (verschillende 
restricties). Hoe te besteden? Wordt nog naar gekeken.  

*Update sollicitaties Intern Begeleider 

IB: vacature is vervuld.  
Onderbouw: wordt intern vervuld. 
 
*Invulling gym Oranjelaan (t/m okt) 
Dinsdag: dansschool KP  
Woensdag: Sporthal Olympia (vervoer met bussen) 
 
*Formatie-groepsindeling/vacatures/invulling 
Het aantal groepen blijft waarschijnlijk zoals het nu is.  

*Audit 12 en 13 april 

Op 12 en 13 april komt er iemand van de PO raad langs voor een audit op beide locaties. Er 
wordt gekeken naar de sterke kanten van de school en waar ontwikkeling nodig is. Per 
locatie volgt een verslag en dat wordt samengevoegd tot één verslag. In de volgende MR 
komt het verslag ter sprake.  

*ROK Plan (regionaal overleg kindkracht) 
Wordt herzien. De Gemeente heeft preventiegelden toegekend voor het ROK plan gericht op 
de taalvaardigheid/taalontwikkeling van kinderen in groep 1 (“opstapje”). Er wordt gewerkt 
met 3 arrangementen.  
 
*Bespreken continurooster n.a.v. raadpleging ouder 
Een meerderheid heeft voor het continurooster gestemd. 

*Volgende vergadering 
Audit (verslag) 
Leerkrachttevredenheidsonderzoek  
Enquête ouders en leerlingen (mei) 
 
Rondvraag 
Geen 
 
Datum volgende MR: 25 Mei 


