
Notulen MR vergadering 27 oktober 2020 
 

Aanwezig:  

Inge (voorzitter), Sabine, Annechien (notulist), Berber en 

Simone  

Afwezig: Renée, Lorance 

 

 

1. Opening, mededelingen, agenda vaststellen 

Inge opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. De agenda zal worden vastgesteld nadat 

agendapunt 2 is besproken.  

Notulen vorige keer waren al goedgekeurd en staan op de website. Acties daaruit: 

a. Eveline zou nog een voorstel doen voor de ouderbijdrage. Dat is nog niet gebeurd. Actie 

Inge: reminder sturen aan Eveline en Lorance. 

b. Schoolplan: is recent rondgestuurd (ambitie) en kwaliteitskaarten. Actie: op de agenda voor 

de volgende vergadering. 

 

2. Jaarverslag MR en jaarplan MR 

Jaarverslag MR is rondgestuurd. Nog niet alle leden hebben gereageerd. Een aantal openstaande 
vragen is besproken tijdens de vergadering. 
 
Jaarplan MR 2020-2021 is in concept gedeeld en feedback is binnen van de meeste leden. Dit wordt 
nog verwerkt, waarna een nieuwe versie wordt gedeeld. 
 
Plusklas, M&M, etc.: daar zijn dit jaar weer wat aanpassingen in de diverse vormen en bouwen. 
Wordt inderdaad een speerpunt voor de MR voor dit schooljaar. 
 
Evaluatie school-app: actie Sabine om aan Lorance te vragen of ze ideeën heeft voor de evaluatie. 
Deze staat nu op de agenda van de MR in maart. Dat is puur vanwege volle agenda van de MR in de 
vergaderingen tot die tijd. 
 
 
3. Continu-rooster 

Sabine en Berber hebben onderzoek gedaan onder de andere leerkrachten. Meeste leerkrachten 

hebben nu gereageerd. Voor nu lijkt het merendeel tegen, maar er zijn veel vragen. 

Grootste vraag is hoe om gaan met pauzes. 2x 15 minuten wordt te weinig gevonden. Moet minimaal 

2x 20 minuten zijn. En met de ondersteuning van ouders. Daarnaast zijn er vragen over de 

werktijdfactor. Voor sommige leerkrachten betekent dit dat ze meer uren moeten gaan werken. 

Vervolg is dat de vragen nu naar het MT zijn gestuurd. Daarna zal door Berber en Sabine een 

compleet plaatje worden gemaakt waarop de leerkrachten kunnen reageren. Afhankelijk daarvan zal 

hier verder over gesproken worden. Een nieuw rooster moet wel echt toegevoegde waarde hebben. 

Actie: dit onderwerp wordt besproken tijdens de volgende MR-vergadering. Hopelijk is er dan een 2e 

ronde onder leerkrachten geweest. 

 



4. Corona-update 

In de bouwen is gesproken over hoe uitval van leerkrachten op te vangen. Er zijn (creatieve) invallers. 

Maar met name in de bovenbouw wordt geprobeerd dat tot het minimum te beperken en is er 

besproken om onderling uitval op te vangen. Ook zijn er wel eens klassen gesplitst en verdeeld over 

andere bouwgroepen. Naar huis sturen is een allerlaatste optie. 

Het filmpje over de nieuwe looproutes vond de MR erg goed. Complimenten. 

 

5. Ingekomen mails 

Er zijn alleen maar mails over MR-cursussen, e.d. binnen gekomen. Niets om verder te bespreken in 

de vergadering. 

 

6. W.v.t.t.k. 

 
Niets verder meer te bespreken. 
   
 
Besluiten genomen door de MR in het schooljaar 2020-2021: 
 

Besluit Datum 

MR keurt de hoogte van de ouderbijdrage goed  29 september 2020 

MR (oudergeleding) is akkoord met de schoolgids  29 september 2020 

 


