
Notulen vergadering mr 14 september 2020 
Aanwezig: Mieke, Eva, Jeroen, Lorenz, Carlijn, Debbie, Lisa. 
 
Mededelingen:  
- Lorenz geeft aan dat het zijn laatste jaar in de MR gaat worden. Hij heeft het druk met werk en wilt taken 
gaan doen bij de hockeyclub. 
- Data voor volgende vergaderingen vaststellen, belangrijk dat we rekening houden met de begrotingsdatum. 
Die data zijn nog niet bekend. Alle dagen op maandag, stemt iedereen mee in. 
23 november 2020 
25 januari 2021 
15 maart 
19 april 
7juni 
-Geen groepsfoto i.v.m. Corona 
- Jeroen kan eventueel cursus MR volgen via tabijn. 
- Carlijn past stukje MR van de site aan. Eva schrijft stukje voor het kornaknieuws voor over twee weken, met 
inhoud waar de MR voor is. 
- Er zijn twee kinderen uit groep 5 vertrokken naar een andere school. Onder ouders van groep 5 is er wat 
rumoer. De startende leerkracht wordt goed begeleid. Directie heeft verder geen zorgen over die kinderen en 
leerkrachten.  
- TAKO: WIScollect nieuw betalingssysteem. TAKO betaald dit in eerste instantie, mocht het nodig zijn kan 
kornak volgend jaar deel van de kosten van het betalingssysteem overnemen. Ouders kunnen zien wat ze wel 
en niet betaald hebben; kamp, kinderen, etc. Er kan zich nog een probleem voordoen met veranderde e-
mailadressen bij ouders, omdat de e-mailadressen uit Esis komen. Vorig jaar 71,1% betaald. Door de 
schoolreisjes niet door zijn gegaan is er geld overgebleven. 
-OR: notulen goed gekeurd. 
- Aantal leerlingen 410. 
 
Schoolplein: Wil Kaandorp inschakelen voor de tijdsplanning. Wanneer is het mogelijk te realiseren. Is er nog 
korting mogelijk. Zouden er nog klachten komen van de buurt. Wie zitten er in de werkgroep: Lorenz, Jeroen, 
Debbie, Lisa, Mieke vermeld het nog in het kornaknieuws, welke collega’s er zouden willen aansluiten bij de 
werkgroep schoolplein. 
 
Peuteropvang kosten worden doorgesproken. Staan die kosten op papier en kunnen die ingezien worden. Start 
datum IKC nader te bepalen. 
 
Rapport: de veranderingen zijn 2 jaar geleden toegepast. Nu hebben we de veranderingen ervaring en 
geëvalueerd. Huidig schooljaar is eer een aangepaste cyclus i.v.m. Corona. 
 
Onderwerpen namens directie:  
Stappenplan Corona inval bij ziekte. 
In het stappenplan staat beschreven hoe de school onderwijs verzorgd als een leerkracht uitvalt bij ziekte, maar 
ook wat als kinderen thuis zitten i.v.m. Covid of Covid gerelateerde klachten. Het stappenplan is 
gecommuniceerd naar ouders via het Kornaknieuws. 
Wanneer een kind afstandsonderwijs volgt: 
Gedragscode naar ouders sturen, hierin staat omschreven wat er van de ouders verwacht wordt m.b.t. het 
thuisonderwijs (onderwijs volgen op afstand). Kinderen kunnen indien nodig materialen van school lenen. 
Het neemt werk weg voor leerkrachten omdat ze mee kunnen doen en geen andere lesuitleg nodig hebben. 
Wanneer een leerkracht zelf thuis moet blijven i.v.m. ziekte: 
In overleg met de leerkracht wordt de naam van de leerkracht wel of niet bekend gemaakt, leerlingen en 
betreffende ouders van de groep weten dit uiteraard wel.  
Onderwijsassistenten invoegen in het rooster om groep te vervangen. 
 
Jaarverslag/jaarplan 
Rekenmethode de doorgaande lijn in de gaten houden. Wat moeten ze kunnen aan eind van het jaar voor het 
volgende jaar. Groep 1/2 naar groep 3 ook kortsluiten. 
Geen noemenswaardige punten, kleine data aanpassen. 



 
Onderwerpen te bespreken binnen de MR: 
Activiteitenplan/rolverdeling: 
Aanpassingen activiteitenplan doet Lisa. De rolverdeling blijft hetzelfde, Debbie neemt de taken van Daniëlle.  
 
Wvttk 
Hoe gaat het met het uitgaan van de school 
Naar ouders communiceren dat ouders auto’s uit de straat weg moeten houden. 
Bedrijven GP Groot zijn gebeld dat ze andere tijden aanhouden. 
Je wilt niet dat er een ongeluk gebeurt, trauma voor ouders kinderen en groot drama. 
‘s Ochtends gaat het echt goed, in de middag is het druk. 
 


