
Notulen MR vergadering dinsdag 16 maart 

Aanwezig: Kim Lorijnen, Manoeska Bakker, Sabine van Klink, Karin Schouten, Berny vd Torren en        

 Josine (nieuwe ouder) 

1. Notulen 1 december 2020 

De notulen worden goedgekeurd. 

2. Samenstelling MR, rolverdeling, nieuwe leden 

We bespreken de rolverdeling zoals die er op het moment is. Berny zit namens de MR in de 

GMR.  

Vanuit de GMR zijn er geen nieuwe notulen binnen. 

3. Stand van zaken: Jaarplan- Schoolplan-Organisatie structuur 

Organisatie structuur: Dit jaar is er een andere rol voor de begeleiders. Naast de Intern 

begeleider hebben we ook andere begeleiders. De begeleider taal, begeleider rekenen, 

begeleider jonge kind en begeleider gedrag. Deze expertise werkt goed en wordt prima 

ingezet. Ze komen bij elkaar in een MT-groot overleg 

Een keer per week is er een MT-klein overleg.  

Jaarplan: Het jaarplan heeft i.v.m. Corona vertraging opgelopen. We kijken wat prioriteit 

heeft. Dit jaar moet er een nieuw Schoolplan komen.   

Het schoolplan moet eind dit jaar klaar zijn.  

SSBA is bezig met het koersplan. Dit geeft ook input aan onze school. De doelen kunnen we 

echter niet in ons schoolplan opnemen omdat het koersplan nog niet klaar is. 

Personeel: In groep 4 is er een vacature i.v.m. zwangerschap. Deze is nog niet ingevuld. In 

groep ½ is er ook een vacature i.v.m. zwangerschap en die hebben we weten op te vullen. 

Volgend schooljaar gaat er een groep extra draaien dus we kunnen gelijk vaste plekken 

aanbieden. 

4. Vakantierooster ter kennisgeving 

Het vakantierooster wordt besproken en goedgekeurd.  

5. Noodplan 

Het is een draaiboek voor COVID-19. Heel prettig om er bij te pakken als dat nodig is. 

Door een signaal van tevoren (als er een leerling of leerkracht getest wordt) ben je wel alert 

en is de “verrassing” minder groot als leerlingen opgehaald moeten worden. Als een test 

halverwege de dag binnenkomt is het afhankelijk van het tijdstip of we direct bellen. Vlak 

voor het einde van de dag heeft het weinig zin ze op te laten halen. 

Het is lastig dat er vanuit de GGD wisselende adviezen komen. We zullen het er wel mee 

moeten doen. 

6. Rondvraag 

1. Kan het invullen van de inschrijfformulieren bij aanmelding efficiënter? Nu moeten op 

verschillende formulieren bijna dezelfde vragen beantwoordt worden. Is digitaal 

samenvoegen mogelijk? 

Dat zou heel fijn zijn. Nu moeten de formulieren voor de OR en AVG apart ingevuld 

worden. 

 

2. Mail van de OR gekregen dat ze bezig zijn met het afscheidsboek, met beeld en geluid 

voor de musical van groep 8, met de Koningsspelen en met Pasen. 

We willen kijken wat mogelijk is . We willen niet alles voor de kinderen afzeggen door 

Corona.” 

3.  Zijn jullie bezig over de inhoud van het Portfolio? 



We hebben subsidie aangevraagd en daar wachten we op. We willen meer verdieping in 

de Portfolio’s en dat kan als we de ouder- kind gesprekken gaan invoeren. Deze gaan 

over de ontwikkeling van het kind en dat zou mooi zijn om toe te voegen in het 

Portfolio.” 

De volgende vergadering wordt gepland op woensdag 28 april om 20.00 uur 

Vergadering sluit om 21.14 uur 

 

 

 


