
Notulen MR vergadering 26 januari 2021 

 

Aanwezig:  

Inge (voorzitter), Sabine, Annechien, , Simone, Lorance ,Renée 

en Berber ( notulist) 

Afwezig:  

 

 

1. Opening, mededelingen, agenda vaststellen. 

Inge opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt vastgesteld zoals Inge deze 

had rondgestuurd 

Notulen vorige keer worden goedgekeurd en worden op de website gezet. Acties daaruit: 

Verslag managementgesprek Lorance: door alle ontwikkelingen (Covid-19, bestuurswisselingen) is er 

nog geen managementgesprek geweest, wel een functioneringsgesprek met de schoolleider. Er is 

ook een kwaliteitsgesprek geweest m.b.t. de onderwijsresultaten. 

 

2. Evaluatie MR. 
Iedereen is positief gestemd over de organisatie en transparante houding van ieder MR lid. (inclusief 
Lorance) 
 
Simone heeft onlangs een Cursus voor MR leden gevolgd en constateert dat de MR van de Krullevaar 
volgens alle opgestelde regels handelt en een voorbeeld is voor vele scholen. 
  
 
3. Indeling klassen. 
Volgend schooljaar willen we starten met: 
 

5 groepen 1/2 1 groep 6 

2 groepen 3 1 groep 6/7 

2 groepen 4 1 groep 7 

2 groepen 5 2 groepen 8 

 
In maart vinden er gesprekken plaats met het team formatie vanuit het bestuur i.v.m. de begroting. 
De vragen omtrent formatie zijn uitgestuurd aan de leerkrachten met de vraag het formulier voor de 
voorjaarsvakantie te retourneren zodat er een 2tal scenario’s voorgelegd kunnen worden. 
 
Vanaf november wil de gemeente Utrecht een centrale aanmeldsite voor drie jarigen invoeren. Alle 
kinderen maken, in een gelijke voorrangssituatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te 
komen.  
De gemeente en de schoolbesturen hebben deze nieuwe manier samen op papier gezet. In maart 
2021 is duidelijk of de schoolbesturen en de gemeente het eens zijn met de afspraken over de 
nieuwe manier van aanmelden. Vanaf mei/juni krijgen ouders informatie over de nieuwe manier van 
aanmelden. Vanaf oktober kunnen ouders hun kinderen aanmelden op de nieuwe manier. 
 
We moeten nadenken hoe we deze procedure in ons eigen systeem kunnen inpassen. Lorance heeft 
volgende maand overleg met andere directeuren om hierover te sparren.  
 



4. Spelend leren. 
Het plan was om tijdens de studiedagen hier veel aandacht aan te geven. 
Dat gaat door de huidige omstandigheden niet lukken, zodat we dit speerpunt verschuiven naar 
volgend schooljaar. Zowel voor de visie spelen-leren als de uitvoering. 
We krijgen daar ondersteuning bij van een professionele organisatie. (Tweemons)  
 
 
5. Vakantie rooster. 
Er is een voorstel besproken in het DB. 
Iedere school kan zelf beslissen hoe een facultatieve week in te passen. 
Tot nu toe is er een voorkeur voor twee aaneengesloten weken meivakantie, 23 april – 8 mei 2022. 
(aansluitend aan de Koningsspelen op 22 april)  
  
6. Corona update. 
Besproken is hoe eenieder (ouders, leerkrachten, directie) alle problemen op zijn/haar manier 
probeert op te lossen. De keuzes die hierin gemaakt zijn gehoord en besproken. 
Belangrijk hierin is dat we open staan en begrip hebben voor elkaar zodat we elkaar door deze 
periode heen kunnen loodsen. 
 
Leerkrachten hebben onderling overleg om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. 
Je ziet dat eenieder elkaar daar zo goed mogelijk in probeert te ondersteunen. 
 
In de noodopvang zien we veel meer kinderen dan in de 1e Lock down. 
Om de leerkrachten te ontlasten (zij geven online les) hebben we ervoor gekozen om de opvang te 
begeleiden door stagiaires in combinatie met leerkrachten en leerkrachten uit de invalpoule. 
.  
 
7. Ingekomen mails 
Geen binnengekomen mails.  
 
8. W.v.t.t.k. 
De ouderbijdrage (en andere gevraagde financiële ondersteuning) wordt vanaf 2021 via WIScollect 
via een link in de app gevraagd. Ouders kunnen eenvoudig door een link de bijdrage overmaken. De 
bijdrage voor dit schooljaar is lager dan normaal en wordt pas via de app gevraagd als de kinderen 
weer naar school komen.  
 
Bonte berg 
Doordat er een bestuurswisseling plaats vindt (PCOU) is er een versnelling gekomen in het opheffen 
van de stichting (Bonte Berg). In februari heeft Lorance een gesprek over het opheffen van de 
stichting en daarmee splitsing van het gebouw incl. de impact en wensen. 
 
Op 3 februari staat er een studiedag gepland. Om ouders in cruciale beroepen te blijven 
ondersteunen is er besloten om op deze studiedag de noodopvang open te houden. 
Daarnaast willen we de kinderen stimuleren om een scherm loze dag te hebben, er vinden dus geen 
online lessen plaats. Leerkrachten hebben de ruimte om te overleggen met collega’s en voorwerk te 
verrichten rond de rapporten. 
De rapporten worden na de voorjaarsvakantie (5 maart) meegegeven, zonder citoresultaten. 
 
Voor de kinderen uit groep 8: adviezen worden gegeven zonder citotoets. Gekeken wordt naar de 
algehele linie door de jaren heen. Er wordt een kansrijk advies gegeven. 
 
 



 
 

   
 
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 

 


