
  

  

  

  

Verslag MR vergadering  
  

Datum: 25 november 2020  

Tijd:  20.00u-22.00u  

Locatie: via teams  

Aanwezig:  Personeelsgeleding: Lizzy Admiraal (secretaris), , Annemiek Pruim  

Oudergeleding: Liesbeth Kok (voorzitter), Dylan Donia, Sander Verhaar  

Directie: Mireille van Duuren   

Activiteitencommissie: Annelies Verstegen (voorzitter), agendapunt 3  

Afwezig: Herma  

Notulist: Dylan  

  

  

Agendapunten:  

1. Opening  

2. Notulen en punten vanuit vorige vergadering  

3. Mededelingen activiteitencommissie  

4. Ingekomen stukken  

5. Mededelingen directie, Mireille   

6. Engels  

7. Nieuwe directie  

8. Schoolplein  

9. Ontwikkelteams  

10. Schooltijden  

11. Communicatie  

12. Mededelingen GMR  

13. Rondvraag  

14. Sluiting  

  

  

  



Agendapunten met bevoegd gezag  

1. Opening:   

  
Liesbeth opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
  

2. Notulen en punten vorige vergadering:  

Notulen van 21-10 zijn akkoord bevonden en op de website geplaatst.   

3. AC:   

  
AC (aangaande ouders) ligt nagenoeg stil, door Corona. De activiteiten gaan wel gewoon door. 

Sinterklaas komt. Er is een leuk tentje van Piet op het podium, aankleding in 

school en de schoen is gezet. Dit is voornamelijk door het team georganiseerd. De AC is ook 

bezig geweest met nieuwe sinterklaasliedjes, hierbij wordt voortborduurt op peuterspeelzaal.  
  
De AC is ook bezig met de kerstvoorbereidingen. Kerstontbijt (door kinderen zelf meegebracht) 

op vrijdagochtend voor de vakantie. Kinderen zijn dan half twaalf 

uit. Op donderdag ‘foute’ kersttruiendag en viering in de middag zonder ouders (optredens, 

liedje etc.).   
Naar ouderen in Oterleek en Stompetoren worden Kerstkaarten gebracht.  
  

4. Ingekomen stukken:  

Mail ouders mbt vragen nieuwsbrief ‘heroverwegen schooltijden’; 12 mails ontvangen.   
Beantwoording hiervan wordt voorbereid door de MR en directie.  

  



5. Mededelingen Mireille:  

Vakantierooster gaat naar GMR. Is dus nog officieus  

  
Regio Noord  
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021  
Kerstvakantie             25 december 2021 t/m 9 januari                     

                                       2022  
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022  
Meivakantie               23 april t/m 8 mei 2022   
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022  
  
Corona  

Een ouder is positief getest, kinderen zijn in quarantaine.  Leerkracht is bij een positief getest 

persoon in de buurt geweest met als gevolg 10 dagen quarantaine. Een andere leerkracht is 

dinsdagmiddag preventief thuis gebleven.  
  
Begroting  

Eind dit schooljaar is de (investering) begroting bekend. Op voorhand is de 

methode Kleuterplein aangeschaft.  

  

6. Engels:  

De MR had eerdere vragen over het doorgaande aanbod Engels.  
Zowel in de onder- en bovenbouw wordt de methode  Take it Easy gebruikt. Het uitgangspunt 

is dat er 1 x per week engels wordt gegeven. Tot en met groep 6 wordt dit gedaan met 

digiborden. We beginnen met tellen, engelse liedjes  tot en met woordjes overhoren (groep 

5)  . Vanaf groep 6 wordt er gewerkt met digibord en werkbladen. Niet meer elke week maar 

ca. 6 x  3 of 4 lessen. Hierbij krijgen kinderen af en toe ook huiswerkopdrachten mee. Gestart 

wordt met nieuwe woorden, luister- en spreekoefening en dit breidt zich vervolgens uit.   
De huiswerkopdrachten worden beoordeeld op (1) uitspraak, (2) zinsvorming en grammatica, 

(3) hoeveelheid gebruikte woorden en (4) inzet/originaliteit.  
   

  

7. Nieuwe directie:  

De werving wordt opnieuw opgestart. Een kandidaat uit de vorige ronde gaat mee. In jan/febr 

nieuwe gesprekken. Aangestuurd wordt op een nieuwe directeur per 1 april 2021 of eerder. 

Tot die tijd blijft de huidige interim directeur voor 2 dagen per week aan.   
   

  
  



8. Schoolplein:  

  
1) De ontwerptekening is goedgekeurd door de gemeente.  
  
2)Het akoestisch onderzoek nog niet.   

Het bureau HGOadvies heeft het akoestisch onderzoek gedaan, waarop aanvullende onderzoek 

nodig is.   
  
3) Op 17 november heeft De Dorpsraad aangegeven dat de AHRI gelden ons gegund zijn. Gaat 

om €32.000. Zijn we erg blij mee.     
  
4) Bestuurlijk overleg tussen bestuurder en wethouders moet nog plaatsvinden. Dat volgt na 

ambtelijk advies.   

  
Op basis van deze ontwikkelingen verwacht de MR dat het schoolplein er op zijn vroegst rond 

de zomerperiode is. De MR betreurt dit maar ziet geen mogelijkheden om het proces te 

bespoedigen.   

  

9. Ontwikkelteams:  

  
Het thema ‘Systematisch volgen van kinderen op ontwikkeling en resultaat’ is aangenomen 

door het team en krijgt een vervolg.   
  
Nieuwe rapporten: inhoudelijke wijzigingen en digitale aanpak. Ouders krijgen wel een fysiek 

rapport. Komt terug in de MR ter instemming. Doel is om in februari 2021 het nieuwe rapport 

te gebruiken.   
  
Jonge kind: De methode is gekozen en inmiddels binnen (kleuterplein). De opvang heeft 

peuterplein en groep 3 gaat volgend jaar over op de methode Lijn 3. Peuterplein / kleuterplein 

/ Lijn 3 zitten in één doorgaande lijn.  

Als registratiesysteem houden we Inzichtelijk, hiertoe wordt een opfristraining gegeven.  
  

  

10. Schooltijden:  

  
We voeren met elkaar het gesprek of alle ontwikkelingen en het onderwerp ‘heroverwegen 

schooltijden’ gelijktijdig niet wat veel van het goede is. Hier wordt wisselend over gedacht. Wat 

betreft ‘heroverwegen schooltijden’ wordt afgesproken dat we nog geen pas op de plaats 

maken en dat het team op 7 december eerst bij elkaar komt. De vragen van de MR worden 

vooraf opgestuurd zodat die meegenomen kunnen worden in het gesprek. De werkgroep komt 

11 december bij elkaar.  
   
 



11. Communicatie:  

We concluderen dat de onderlinge communicatie soms wat moeilijk gaat doordat 

we lastig bereikbaar zijn vanwege werk, corona en andere werkdagen. We spreken af dat we 

meer tijd moeten nemen voor het beoordelen van stukken.   
  
Nieuwsbrief > er is niet een specifieke deadline maar binnen twee dagen moet ie 

wel geplaatst worden op de website. Als dit niet lukt informeren we elkaar.    
  
Lizzy is communicatiekanaal vanuit OMR en deelt met overige PMR leden en koppelt dan 

terug.   

  

12. Mededelingen GMR:  

GMR:  geen terugkoppeling meer door afwezigheid van Herma. Mireille gaat na of er nieuws is 

vanuit de GMR.   
  

13. Rondvraag:  

  
Kwaliteitsanalyse moet nog met team afgestemd worden.   
Wanneer kunnen we antwoord verwachten op het begrotingsgesprek? Eind van het jaar.   
  
  

14. Sluiting:   

  
Liesbeth bedankt een iedere voor zijn/haar inbreng. Tot een volgende keer!  

  
  

  

Schooljaar 2020-2021  

Vergaderdata MR  

woensdag 6 januari 2021  

woensdag 10 maart 2021  

woensdag 19 mei 2021  

 


