
 

 

Notulen MR 3 
Locatie: MS Teams 

Datum:  01-02-2021 

Aanwezigen:  Irene, Frank, Guuske, Jessica, Suzanne 

Tijd:  19.30 uur 

Notulist: Suzanne 

 

I. Opening  

II. Notulen ter goedkeuring 

De notulen zijn goedgekeurd. Jessica zet ze op de website.  

III. Notulen GMR 

Geen opmerkingen. GMR heeft ook vanavond vergadering. GMR 

vertegenwoordiger van De Biezen zou eigenlijk aanschuiven vanavond. 

Zij heeft donderdag een afspraak met Irene staan om kennis te maken. 

Irene vraagt of zij de volgende MR vergadering wil aanschuiven.   

IV. Mail/post 

Er is geen mail of post.  

V. Agenda punten 

a) Professionalisering individueel. 

Het overzicht van de individuele professionalisering heeft even 

geen prioriteit gehad. Het is wel belangrijk dat collega’s zich blijven 

ontwikkelen. Dit wordt wel in het team teruggezien, veel collega’s 

schrijven zich regelmatig in voor online workshop. Daarnaast 

schaffen zij literatuur aan ter professionalisering.  

Een kwaliteitskaart over de professionalisering staat nog op de 

planning voor dit schooljaar.  

 

b) Begroting OV. 

De begroting is helder. 

Er is een vacature voor de penningmeester per volgend schooljaar.  

 

c) Tussenevaluatie tevredenheid.  

De tevredenheidsonderzoeken worden altijd in deze periode 

afgenomen. KPOA breed is besloten dat dit op een later moment 

gaat plaatsvinden.  

 



 

De leerlingpeiling wordt door de leerlingen van groep 5 t/m 8 voor 

30 april afgenomen. De oudertevredenheids- en 

personeelstevredenheidsonderzoeken worden verschoven naar 

juni. Deze onderzoeken worden afgenomen door Scholen met 

Succes.  

Dit punt wordt de laatste MR weer op de agenda gezet. Als de 

leerlingpeiling eerder klaar is, komt dit eerder op de agenda.  

 

d) Corona 

Thuisonderwijs 

De eerste 2 weken is er herhaling van de lesstof geweest, daarna is 

de reguliere lesstof weer opgepakt. De instructie hierbij is door de 

leerkrachten opgenomen of middels filmpjes vanuit de methode. 

Daarnaast is er afgesproken dat er contact is met leerkracht en 

leerlingen. De kinderen waar zorg om is qua ontwikkeling of 

thuissituatie zijn op school geweest (soms de hele week).  

De ouders geven aan dat zij erg tevreden zijn over de 

communicatie en de manier waarop het thuisonderwijs is opgepakt 

en is vormgegeven.  

 

Team 

Collega’s houden goed afstand van elkaar. Deel is alleen thuis aan 

het werk, deel is ook op school aan het werk. Er zijn vaste groepen 

van collega’s. De studenten draaien nu mee, doen veel online 

maar helpen ook bij de noodopvang en het onderwijs aan 

kwetsbare groepen.  

 

Groep 8 

Groep 8 heeft gewerkt met een vast rooster en vaste 

inlogmomenten. De motivatie en structuur bij groep was weg, 

daarom heeft Irene een andere aanpak gebruikt. Dit werkt goed 

voor gr 8 en ouders zijn ook enthousiast.  

De advisering van gr 8 voor het VO is altijd in februari. Daar worden 

ook cito voor gebruikt. Vanuit het ministerie is de datum verandert 

naar 1 april, waardoor er wat meer tijd is om bij scholen in te 

schrijven. Alle open dagen van het VO zijn online, waardoor het 

lastig is om een goede keus te kunnen maken voor ouders en 

leerlingen.  

 

Toetsen   

Schoolleiders van KPOA hebben al met elkaar gesproken over de 

toetsing. In principe eerst 2 weken normaal naar school, daarna de 

voorjaarsvakantie. Na de vakantie is het niet wenselijk om meteen 

te toetsen. Dan zou de M cito pas de tweede week van maart van 

start gaan. Met het team gaat hier nog overleg over komen. Optie 

eventueel in de tweede schoolweek al wat toetsen afnemen.  

Bij de kinderen die op school waren de afgelopen weken zijn wel al 

leestoetsen afgenomen. Froukje komt 1 á 2 keer extra voor de 

voorjaarsvakantie zodat zij kan ondersteunen met de leestoetsen. 

Het rapport wordt uitgesteld tot na de voorjaarsvakantie.  



 

 

Studiedagen 

De studiedag van 15 feb gaat niet door. Professionalisering is 

belangrijk, maar wat er op de agenda stond is niet handig om 

online te doen, dat moet live. Ook voor de kinderen is het niet 

wenselijk als er meteen een studiedag is. De andere studiedagen 

dit schooljaar worden ook nog kritisch bekeken.  

 

Heropening 

As woensdag is er met het team overleg over de schoolopening. Er 

wordt dan besproken of en wat de aanvullende maatregelen zullen 

zijn. Waarschijnlijk zijn er voor groep 7 en 8 extra maatregelen nodig.  

Volgende week vrijdag is het carnaval. Dat moet in de eigen klas 

gevierd worden. Er zal wel een zotte week zijn: gekken 

hoeden/gekke haren dag.  

 

Instroomgroep 

Per 1 maart start de nieuwe kleutergroep (instroom). De kleuters die 

in januari en februari 4 jaar zijn geworden, starten in de 

instroomgroep. Dit is al besproken met de betreffende ouders. Dit 

zodat de kinderen in de huidige groepen 1//2 de benodigde 

aandacht kunnen krijgen om eventuele achterstanden weg te 

werken. In de instroomgroep is er dan ook de benodigde aandacht 

voor de allerjongsten. 

 

VI. Overige mededelingen 

Frank heeft de MR training online gevolgd. Was erg interessant.  

VII. Rondvraag 

Guuske en Irene vragen of dit hun laatste jaar in de MR is. Guuske en 

Jessica zoeken dit verder uit.  

VIII. Sluiting 

 


