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Agenda Vergadering Medezeggenschaps Raad 27 september 2021 
 

Onderwerpen ter bespreking binnen de MR: 

 

Mededelingen en ingekomen stukken: 

 

19.45 Afscheid Lorenz, Welkom voor Gideon (allen) 

20.00 Mails/opmerkingen ouders  (allen) 

20.10 TAKO/OR 

 

TAKO: betaling van ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 was 

96%.  

(allen) 

   

20.25 Data MR vergaderingen vaststellen 
 

Maandag 27 september 

Dinsdag 23 november 

Maandag 17 januari 

Dinsdag 8 maart  

Dinsdag 15 maart MR/GMR 

Maandag 9 mei 

Maandag 13 juni 

(allen) 

 

Onderwerpen namens directie: 

 
 

20.25   Stand van zaken Corona en ouders in school 
 

Nel heeft de een conceptbrief naar de MR gestuurd over hoe om 

te gaan met ouders in de school wanneer de coronaregels zijn 

versoepeld.  

Er wordt aangegeven dat de MR het kort dag vindt om te 

reageren op de brief. Daarnaast is de 'toon' van de brief niet 

helemaal goed. Vanuit de MR wordt een deel van de brief 

ondersteund, maar zijn zij van mening dat de 5 momenten die 

nu gepland staan, waarop ouders de school in mogen, erg 

weinig. Hier zal een middenweg in gevonden moeten worden. De 

 

19.30 Vaststellen notulen vergadering maandag 8 juni (zie bijlage) (allen) 

19.35 Foto MR  

19.40 WVATTK  

 Bij tijd over, anders einde van de vergadering: (allen) 

 Taakverdeling MR (allen) 
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groepen 1-2 en 3 (tot de kerstvakantie) zijn hier een uitzondering 

op. Vanuit de leerkrachten leeft er wel een gevoel dat niet 

iedereen het prettig vindt/zich veilig voelt, als de ouders weer de 

school in komen. We moeten wel rekening houden met ouders 

en leerkrachten en hier een middenweg in zoeken. We moeten 

zorgvuldige keuzes maken, omdat de keuze die je nu maakt niet 

zomaar weer terug kunt draaien. Een evaluatie tussendoor is 

belangrijk, met de daarbij behorende communicatie naar de 

ouders. Het plan zoals het er nu ligt moet worden aangepast, 

belangrijke punten hierin zijn: contactmomenten met 

ouders/leerkrachten, spreiding van drukte, extra momenten met 

feestelijkheden o.i.d. (vieren van verjaardagen bij de kleuters), 

hoe contact te onderhouden met ouders van leerlingen in hogere 

groepen, duidelijk aangeven dat het een pilot is en dat evaluatie 

plaatsvindt na de kerstvakantie.  

In het verlengde van ouders in de school en trakteren, extra 

aandacht voor de traktaties van de kinderen, liever geen lolly's 

e.d.  

20.35 Jaarplan (NPO gelden etc.) met toelichting (zie bijlage) 
 

De directie praat de MR bij over de stand van zaken m.b.t. de 

NPO gelden en hoe het plan in de praktijk vorm krijgt.  

Naast de extra tutoring zijn de leerkrachten begonnen met 

lessonstudy, dit wordt begeleid door een extern persoon. De 26 

punten uit het plan zijn besproken met het team en het team 

gaat met diverse onderwerpen aan de slag om dit uit te werken. 

De werkgroepen stellen doelen op en delen deze met de rest van 

het team. Er wordt verder toegelicht dat de punten uit het 

jaarplan niet op volgorde worden afgewerkt. Vanuit de MR leden 

wordt aangegeven dat het belangrijk is dat er naar de ouders 

wordt gecommuniceerd hoe het ervoor staat en waaraan 

gewerkt wordt binnen de school. De MR wil graag een overzicht 

van de tot nu toe uitgegeven gelden (afgezet tegen wat er 

begroot is).  

(Nel/Lydia) (O/M/B) 

             

Vraag vanuit de MR: hoe staat het ervoor met de peuteropvang, voorschoolse opvang, is er genoeg 

animo? Kan er eventueel een combinatie gemaakt worden? Er is tot op heden nog niet voldoende 

animo voor voorschoolse opvang, de stukken liggen klaar en kan starten zodra er voldoende 

aanmeldingen zijn. Vanuit de directie wordt de combinatie (VSO/peuteropvang) uitgezocht.  

Er komt ook een vraag over flexibele tijden bij de peuteropvang. Dit is momenteel niet haalbaar. Als 

we dit gaan hanteren moeten er aanpassingen gedaan worden in het beleid. De mogelijkheid tot het 

afnemen van een halve dag is er, mits er dan ook een hele dag wordt afgenomen (dus totaal 1,5 

dag).  
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Onderwerpen te bespreken binnen de MR: 

 

20.55 Taakverdeling MR 
 

Aangepast in activiteitenplan.  

(allen) 

 Bij tijd over: Activiteitenplan bespreken (allen) 

 

Vergaderdata MR 19.30 uur:  

Maandag 27 september 2021 

 

 

 

(O/M/B) = (Oriëntatie/Mening/Besluit) 

 

Streven eindtijd: 21.00 uur 

 

 

Notulen oude schooljaar eraf, nieuwe erop (incl. Laatste vergadering vorig schooljaar). 


