
Notulen MR vergadering                   

Woensdag 15 juni 2021 via Teams 

2030-2130 uur  

Aanwezig: Krispijn, Françoise, Sigrit, Joëlle, Tiemen, Ralf, Astrid, Els en Iris 

Afwezig: Inge (zwangerschapsverlof) 

Notulist: Astrid 

1. Notulen van 19 mei 

Goedgekeurd 

2. Corona update 

Volgen nog steeds landelijke richtlijnen. We hebben het gescheiden binnenkomen losgelaten 

en de mondkapjes in groepen 7 en 8 ook. We houden cohorten nog aan. Aanstaande vrijdag 

weer persconferentie en meerdere versoepelingen. 

Krispijn geeft aan dat ouders nog wel om informatie vroegen over het testbeleid bij een klas in 

quarantaine. Ralf gaat ouders hierover inlichten wat er van ouders wordt verwacht als er een 

klas in quarantaine moet. 

3. Formatieplan 

Het schoolplan/jaarplan met daarin opgenomen de besteding van de NPO gelden (Nationaal 

Programma Onderwijs voor herstel en perspectief) wordt door Ralf op 3 juli gedeeld met de 

PMR en Krispijn. Daarna volgt hierover een besluit. 

Op 16 juni, tijdens de studiedag, wordt met het team gesproken over de invulling van de NPO 

gelden. 

4. Schoolgids 

Erika en Florianne zijn hiermee bezig. Ralf deelt deze eind juni met Françoise. 

5. Nieuwsbrief/jaaroverzicht 

Krispijn en Joëlle gaan hiermee aan de slag. Delen dit via de mail voor de volgende 

vergadering. 

6. HPS/Edi update 

Op de studiedag wordt aandacht besteed aan Edi (door iemand van Expertis). 

Er komt op school een nieuwe rekenmethode. Deze is uitdagender (curriculum verhogend) en 

sluit beter aan bij onze populatie en onze manier van lesgeven (Edi). 

7. Imagoschool/ Communicatie 



Sigrit geeft aan dat de groep is uitgebreid met 4 leerkrachten. 28 juni komen ze bijeen. 

Volgende vergadering (donderdag 8 juli) volgt terugkoppeling van deze bijeenkomst. 

Ralf geeft aan dat imago school belangrijk punt van aandacht is. De leerlingaantallen lopen 

terug en dat is zorgelijk. De prognoses zijn minder gunstig dan aanvankelijk werd gedacht. 

Krispijn vraagt meer inzicht in de cijfers hiervan. Ralf deelt overzicht volgende vergadering. 

Ralf voert exitgesprekken met ouders die kinderen van school halen. Belangrijk om uitkomsten 

daarvan te bespreken met het team. 

8. Pauzes personeel 

Ralf wil graag extra PM-er (pedagogische medewerker) hiervoor inzetten. Geeft meer lucht in 

het huidige buitenloop rooster. Pauzes voor de leerkrachten zijn 30 minuten aaneengesloten.  

9. Vakantierooster 

Rooster is vastgesteld. Studiedag op de vrijdag voor de krokusvakantie blijft. 

10. Memo kosten TSO Oudergelden: kan de TSO gefinancierd worden uit de oudergelden 

Joëlle gaat hier met naar Ralf kijken. Komt terug op de eerste agenda nieuwe schooljaar. 

11. Werving MR leden 

Peter Koppens (ouder 1/2B) heeft zich opgegeven als penningmeester. Tiemen neemt contact 

met hem op. Bij meerdere aanmeldingen volgt er een sollicitatieprocedure. 

12. GMR: Stedelijk aanmeldingsbeleid 

Er komt een centrale aanmeldplek waar ouders hun kinderen op kunnen geven voor scholen 

van hun voorkeur. Dit om gelijke kansen te bieden voor alle kinderen. 

13. MR vergaderingen 2121-2022: Els deelt opzet data met Erika (jaarplanning school). 

Tiemen en Els gaan de inhoudelijke invulling hiervan nog samen bespreken 

14. Rondvraag:  
Ralf geeft aan dat Elise weggaat en dat er nu druk gezocht wordt naar een vervanging 

(sollicitaties lopen). 

Ralf vraagt of de informatie-avonden als zinvol worden ervaren. Deze worden zeer 

gewaardeerd, aldus de oudergeleding MR. 

Iris geeft aan dat we met de besteding van de NPO gelden oog moeten hebben voor de 

schoolscan, zoals die wordt aangegeven bij het ministerie. In deze scan wordt nl ook aandacht 

besteed aan het sociaal-emotionele effect van Corona op kinderen. Iris vindt dat er nu teveel 

alleen gekeken is naar cognitieve aspecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


