
Notulen MR 5: 20 april 2021 

Aanwezig: Maaike, Sam, Gerwen, Carry. Gast: Ingvild. 

1. Opening   

2. Vaststelling agenda   

3. Mededelingen   

Schooltelefoon: het bericht moet opnieuw ingesproken, want verouderd.  

4. Vorige notulen (Zie Teams documenten kopje Agenda) Goedgekeurd. Sam zet ze als pdf op 

de site. 

5. Bespreekpunten:   

a. Formatie 

b. Groep 2 kinderen uit groep 1/2  

i. Ouderavond geweest. Drie kinderen gaan over naar de 2/3 groep. Eén kind 

blijft in de 1/2 groep. 

c. Communicatie naar de groep 1/2 ouders over de groei van de klas? 

i. Groep 1/2 wordt vrij groot, wordt dit ook naar ouders gecommuniceerd. Ja, 

dit mag ook door de ouders van de MR worden besproken. Het is namelijk 

ook fijn dat de juiste informatie wordt gedeeld. Er komen voor de 

zomervakantie 36 kinderen in de klas. Dit wordt opgevangen door extra 

inzet van juf Anouk en ook door inzet van juf Suzanne. Daarnaast komen er 

ook nog een stagiaire en een onderwijsassistent. In de nieuwsbrief staat ook 

meer informatie de huidige situatie. Oudergeleding geeft aan dat het wel 

nog speelt bij de kinderen. Tip: werk met cijfers, zodat het duidelijker is voor 

ouders.  

d. Ouderavond groep 4 

i. Zinvolle avond. Zijn er nog reacties geweest van ouders die er niet bij waren. 

Er zijn twee reacties gekomen na het missen van de ouderavond. Daarnaast 

zijn er nog 6 gesprekken geweest. Ouders geven vooral aan dat het fijn is dat 

het stabiel is.  

ii. Verdeling van de nieuwe groep is gedeeld met de MR. Wordt op woensdag 

gedeeld met alle ouders.   

iii. Formatieplan is gedeeld met de MR. Wordt op woensdag gedeeld met alle 

ouders. De vacatures worden uitgezet op 21-04-2021. Ouders van de MR 

worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan benoemings-

/adviescommissie (BAC). Naast de ouders zullen ook Ingvild en de 

toekomstige duo bij het gesprek aansluiten. Sollicitatiegesprekken vinden 

plaats in de laatste week van mei. Tip: vacatures delen onder ouders, zodat 

zij deze ook kunnen delen in hun netwerk.  

e. Nieuwbouw; 

i. 28 april is de sleuteloverdracht. In de eerste week van mei worden de 

speeltoestellen op het speelplein geïnstalleerd.  

f. Opening; 

i. 23 juni; burgemeester heeft nog niet toegezegd, waardoor er nog een slag 

om de arm wordt genomen.  

ii. Feestweek georganiseerd door de activiteitencommissie. Geheel volgens de 

richtlijnen van het RIVM.  



iii. Er zijn T-shirts, een vlag en rugzakjes voor de kinderen ontworpen. Ook 

wordt er een Rijnvlietlied geschreven.  

g. Hoe was de koffiebijeenkomst MR 

i. Eén bijeenkomst was goed bezocht. Hier werd gesproken over wat de MR 

doet en de splitsing van de groepen voor volgend schooljaar. Hierbij is er 

ook direct geschakeld naar de juiste mensen. 

h. Nationaal plan onderwijs; 

i. Er zijn verschillende gebieden waar we extra aandacht aan gaan besteden. 

Denk aan spelling, ontwikkelingsmateriaal kleuters, gym en begrijpend 

lezen. Hier zijn we al mee begonnen. Op een later moment wordt er ook 

met grafiekjes toelichting gegeven. Ook wordt het over een jaar nog eens 

geëvalueerd.  

6. Rondvraag   

a. Waterpunt wordt geplaatst op het schoolplein.  

b. GMR: Er komt een overleg over de aanmeldprocedure, daar sluit Germen bij aan.  

7. Afsluiting  

a. Nieuwe datum: 1 juni 20.00 uur voorlopig in het nieuwe gebouw, mochten de 

richtlijnen dat toelaten.  

b. Koffie-ochtend: 28 mei 10.00 uur in het nieuwe gebouw. 

 

----------------------------------- 

• Nieuwe datum: dinsdag 1 juni 2021 

 

Nummers vergaderingen MR: 

1= 13-10-2020 

2= 01-12-2020 

3= 09-02-2021 

4= 23-03-2021 

5= 20-04-2021 

6= 01-06-2021 


