
  
  

Notulen   MR   Vergadering   Maart   2021   
  

Aanvang:   19.30uur   
Datum:   15-3-2021   
Aanwezig:    Stefan,   Suus,   Tino,   Corina,   Monique   en   Susanne   
  

1. Opening   +   inventarisatie   aanvullende   punten;   
  

2. Vaststellen   notulen   voorgaande   vergadering;   
De   notulen   worden   binnen   een   week   na   de   vergadering   gedeeld   
met   mede   MR-   leden.   Eventuele   aanmerkingen   worden   binnen   
twee   weken   na   de   vergadering   gegeven   en   dan   aangepast   door   
notulist.   Na   goedkeuring   worden   de   notulen   geplaatst   op   de   
website.   

  
De   vraag   van   Suus   moet   nog   in   de   notulen   verwerkt   worden.     
In   het   vervolg   leest   iedereen   de   notulen   en   geeft   in   kleur   aan   of   de   
notulen   gelezen   is.   Als   iedereen   de   notulen   gelezen   heeft   past   Susanne   
de   notulen   aan   daarna   maakt   de   teamgeleding   er   een   notulen   voor   de   
website   van   die   wordt   nog   ter   goedkeuring   doorgestuurd   aan   alle   mr   
leden.   
  

Susanne   treedt   aan   het   eind   van   dit   schooljaar   af.   Tino   blijft   nog   in   de   
MR.   
  

Vitasys   houdt   zich   24   uur   per   dag   bezig   met   de   beveiliging   van   het   
internet.   
  

3. School/Directie   bespreekt   met   MR:   
      -   status   SOP   (school   ontwikkelingsplan);   

- vakantierooster   
Dit   is   nog   in   de   maak.   



- formatieplan   
Er   is   formatie   voor   5   groepen.   Het   leerlingenaantal   blijft   
ongeveer   gelijk.   We   gaan   nu   in   het   team   bespreken   welke   
groepen   er   komen   en   welke   extra   hulp   er   gerealiseerd   kan   
worden.   

- Cito   
Alle   groepen   hebben   de   CITO’s   afgenomen.   Nu   moet   alles   
geanalyseerd   worden,   dit   is   iets   lastiger   nu   het   
toetsmoment   iets   later   is   dan   anders.   

- Getal   en   ruimte   (rekenmethode)   
Er   zitten   veel   fouten   in   de   nieuwe   software   waardoor   er   
verwarring   ontstaat   bij   kinderen.   Er   is   contact   met   de   
uitgever   geweest   en   kregen   een   aanbieding   om   met   korting   
de   boeken   aan   te   schaffen.   
Nu   onderzoeken   we   in   groep   5   t/m   8   hoe   het   is   om   op   
papier   te   werken   en   of   dit   ook   betere   resultaten   oplevert.   

- kleutergroep   
Er   is   nu   op   elke   dag   extra   hulp   voor   in   de   kleutergroep.   
Maandag   zijn   er   2   stagiaires,   op   woensdag   is   er   1   stagiaire,   
Jet   is   er   woensdag,   Ida   is   er   op   donderdag   en   vrijdag.   
De   gym   op   donderdag   is   aangepast,   dan   gaan   alleen   de   
oudste   kleuters   met   Ida   naar   de   sporthal.   Greta   gymt   met   
de   rest   van   de   groep   op   school.   
  

4. MR   zaken   
-ingekomen   stukken:   

● Mail   van   een   ouder.   
De   inkomende   mail   is   besproken.   Stef   heeft   een   
reactie   op   de   mail   terug   gegeven.   
Tot   de   zomervakantie   zal   plak   en   pleisterwerk   
gebeuren.   In   de   zomervakantie   komt   er   een   nieuw   
dak   op   de   school.   Zoals   het   er   nu   uitziet   wordt   het   
gebouw   gerenoveerd   zodat   het   gebouw   weer   20   jaar   
mee   kan.   Stef   gaat   van   de   week   in   gesprek   met   een   
aannemer.     
  

  



  
  
  

5. Wat   verder   ter   tafel   komt   (Wvttk)/Aanvullende   punten.   
De   vergadering   van   3   mei   wordt   verzet   naar   dinsdag   20   april   
19.30.   

  
  
  
Actiepunten   Door   wie?   

Notulen   doorsturen   naar   Pieter   
en   vragen   naar   notulen   GMR   

Susanne   
(pieter.ott@schagerbrug.nl)   

Rapport   voor   groep   1     
(ook   op   de   nieuwe   agenda   
zetten)   

Corina   

Begroting   lezen   in   mr   map   zetten   en   lezen   

Jaarplan   (moet   er   een   
handtekening   op   van   de   mr?)   

allemaal   lezen   

Mochten   er   nieuwe   maatregelen   
komen   rondom   corona,   dan   wil   
de   oudergeleding   graag   zo   snel   
mogelijk   over   op   de   hoogte   
gebracht   worden.   

  

Brandoefening   plannen,   ook   in   
corona   tijd.   

leerkrachtgeleding   

Concept   vakantierooster   directie.     

Concept   meerjaren   schoolplan   
(SOP)   

directie/   Surplus   

Concept   formatieplan   directie   

POS   (perspectief   op   scholen)   
lezen   

allemaal   lezen   



  
Documenten   in   de   drive   zetten.    Monique   
  
  
  

Terugkoppeling   op   de   mail   van   
Kesaya   

Suus   

Vragen   of   Stef   de   schoolgids   
doorstuurt.   

Monique   


