
 

 

Notulen 2  

17 november 2020  

Locatie Microsoft Teams 

Aanwezig: Maarten, Whitney, Sara, Jessy, Arine, Anne-Christine, Caresse, John, Yvette en Julia 

Aanvang: 19:30 uur 

 

1. Opening door de nieuwe voorzitter Maarten om 19:32 uur 

2. Welkom nieuw MR-lid Jessy (moeder van Day en Des) 

Iedereen stelt zichzelf voor.  

3. Mededelingen directie 

▫ De begroting is meegestuurd. Zijn hier vragen over, zijn er dingen opgevallen? Wanneer er 

geen opmerkingen zijn, wordt de begroting vastgesteld en tekent de MR (Maarten) voor 

akkoord.  

▫ De kinderraad buigt zich over ‘weldadigheid’. De leerlingraad heeft met elkaar goede doelen 

geïnventariseerd. Op Centrum willen de leerlingen een sponsorloop voor de Roparun 

houden. Vanwege de coronamaatregelen zal dit een aangepast vorm worden tijdens de 

gymtijden van elke klas. Denk hierbij aan het rennen van een rondje rond de school. 

Regiekr8 zal in de uitwerking van de sponsorloop ook een adviserende rol hebben. Op Noord 

wordt weldadigheid op een andere vorm weergegeven. Het sponsorgeld wat op Noord 

wordt opgehaald, gaat deels naar het nieuwe schoolplein.  

▫ De COVID-maatregelen gelden nog steeds. Er zijn geen veranderingen de komende tijd: Nog 

steeds zo weinig mogelijk ouders/bezoekers/aanloop/visite in school. 

▫ Schoolkassa: volgende week is het eerste nieuwe betaalverzoek via de Parro. 

▫ De Chromebooks zijn geleverd. Dit ICT-materiaal wordt de komende jaren volledig 

geïntegreerd in de school. Op dit moment werkt de bovenbouw de Chromebooks in. 

Leerlingen zijn enthousiast.  

▫ 16 leerlingen krijgen bijles tijdens verlengde schooldagen. Hier is subsidie voor gekregen van 

de overheid om achterstanden tijdens de coronaperiode weg te werken.  

▫ Teamtrainingen worden door de COVID-maatregelen doorgeschoven. De training van 

Begrijpend Lezen is voorlopig doorgeschoven naar maart omdat we dan hopelijk weer met 

het voltallige team bijeen kunnen zijn. Interactie is van groot belang tijdens trainingen en 

overlegmomenten. 

▫ Carmen en Margaret hebben hun master gehaald EN (Educational Needs) en helpen waar 

nodig de collega’s met hun kennis. Er wordt binnen de school gezocht naar een goede 

inzetbaarheid voor deze specialisten. Een aantal stappen zijn al gezet. Zo worden 

leerkrachten ondersteund en gecoacht waar nodig.  



▫ Kennismakingsgesprekken zijn geëvalueerd. Iedereen was positief, vooral omdat het een 

driegesprek was. Goed dat de kinderen betrokken waren bij dit gesprek.  

▫ Er is een enquête uitgezet onder de ouders en er is een denktank van 20 ouders opgezet om 

het voedingsbeleid op de kaart te zetten. Vanuit de enquête volgt een voedingsadvies vanuit 

de Hoge School, er komt een conclusie van de vragenlijsten die leerlingen van groep 6 t/m 8 

hebben ingevuld waarna volgens verwachting in maart een nieuw beleid kan worden 

gemaakt waarin traktatiebeleid ook wordt meegenomen.  

 

4. Notulen vaststellen vergadering 1 

De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

5. Bespreken en vaststellen concept jaarverslag MR (afgelopen schooljaar) 

Het jaarverslag wordt vastgesteld en goedgekeurd. Er is wel een opmerking:   

Het is belangrijk dat ouders horen wat er met KWINK behandeld wordt. Op Noord hebben 

ouders een koelkastposter en een overzicht gekregen van de onderwerpen. Hierdoor kunnen 

ouders goed inspringen op de thema’s die behandeld worden en op manier van 

communiceren. Op Centrum niet. Dit is een tegenvaller voor de ouders. De wens van ouders 

is om meer op de hoogte te blijven van de thema’s die behandeld worden in de klas. Ouders 

missen wat er in de klassen gebeurt. (Hoeken, letters die aangeboden worden, thema’s die 

behandeld worden etc.) Graag meer inhoudelijke informatie zodat de verbondenheid met de 

school groter wordt. Juist in deze coronaperiode waarin er zoveel meer afstand is, is dit 

belangrijk. Grote zaken graag vooraf kenbaar maken aan ouders (Kwink), achteraf mogen 

graag de sfeerbeelden gedeeld worden van evenementen. Uiteraard realiseren ouders wel 

dat dit behapbaar moet blijven voor de leerkrachten, maar ze willen graag meer verbinding 

en meer saamhorigheid. De informatievoorziening v.w.b. thema's in de klas zorgt voor 

verbinding tussen school en ouders, maar zeker ook, dat ouders dan thuis kunnen 

anticiperen/ oefenen met wat op school behandeld is. 

6. Afstemming tussen MR/OR (i.v.m. ouderparticipatie) 

Maarten neemt contact op met de voorzitter van de OR. 

7. Vakantierooster 2021/2022 

Deze is goed gekeurd.  

8. Formatieoverzicht n.a.v. tel-datum 1 oktober 

Julia zal deze de volgende vergadering als bijlage meesturen.  

9. Sociaal verslag; evaluatie personeelsbeleid vorig schooljaar 

Wanneer er een sociaal verslag is, zal deze de volgende vergadering meegestuurd worden.  

 

Maarten sluit om 20:25 uur de vergadering.  

 


