
 

 

Notulen MR 
Locatie:  De Biezen (vanuit huis) 

Datum:  30 maart 2020 

Aanwezigen:  Guuske. Janice, Irene, Jessica, Suzanne  

Tijd:  19.30 uur 

Notulist:  Suzanne 

 

I. Opening 

II. Notulen ter goedkeuring 

Opmerking over het onderdeel scholing. Daar moet nog wat 

in aangepast worden over de KPOA studiedag. 

III. Notulen GMR 

Notulen die online staan, zijn verouderd. Jessica stuurt een 

mail vanuit De Biezen of zij de notulen willen doorsturen.  

IV. Mail/post 

Begroting van de OV is per mail binnengekomen.  

Vraag over het schoolreisje van de OB. Het lijkt in verhouding 

veel te kosten.  

Veel activiteiten gaan niet door dit schooljaar. Wat gebeurt 

er met het geld dat begroot is voor dit schooljaar?  

V. Agenda punten 

a) Situatie thuisonderwijs i.v.m. corona  

Team werkt heel hard en heeft veel dingen geleerd de 

afgelopen weken, vooral op ICT gebied. Je hebt als 

leerkracht niet altijd een goed overzicht van je klas, wat 

betreft hoeveel kinderen thuis doen. Er zijn veel vragen 

vanuit ouders over de lesstof, vooral van de hogere 

groepen.  

Bij de kleuters is het vrijblijvender dan voor leerlingen 

vanaf groep 3.  

Ouders: Er zijn veel verschillende programma’s waar de 

kinderen in moeten werken. Dat wordt als 

onoverzichtelijk ervaren. 

 

 



 

Wat mogen we van ouders vragen en verwachten? 

Veel gesprekken binnen MT hierover. Ook over de 

kwetsbare gezinnen. 

Deze week is er al meer opvang nodig. Voor volgende 

week zijn er veel meer vragen voor opvang vanuit 

ouders.  

Aantal collega’s behoort tot de risicogroep, dus die 

komen niet op school. Aantal collega’s hebben 

verkoudheidsklachten. Dus er blijven er niet veel over 

voor de opvang.  

b) Formatie 

Iedereen heeft een wensenlijst ingevuld. Er waren 

andere prioriteiten de afgelopen weken. Er is geen 

verplichte overplaatsing of vacature ruimte. Er is nog 

maar 1 dag ondersteuning volgend schooljaar ipv 2 

dagen. Wim neemt echt afscheid aan het eind van het 

jaar.  

c) Verkiezing OMR 

Janice gaat stoppen per einde schooljaar. Vacature 

moet uitgezet worden. Er staat aanstaande vrijdag in 

de Biezenbabbel een bericht.  

d) Tussenresultaten Cito  

Resultaten zijn wisselend. Vooral in de middenbouw 

groepen een dip, maar dat is over de hele stichting het 

geval. Er is al de nodige actie op gezet vanuit 

leerkrachten en IB. Idee wordt geopperd om een 

groep 5 leernetwerk binnen KPOA op te zetten.  

VI. Overige mededelingen 

Geen mededelingen. 

VII. Rondvraag 

Inspectiebezoek voor KPOA is tot nader order uitgesteld.  

VIII. Sluiting 

 


