
Notulen MR vergadering 2 maart 2021 

 

Aanwezig:  

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

en Sabine ( notulist) 

Afwezig:  

 

 

1. Opening, mededelingen, agenda vaststellen. 

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

had rondgestuurd. 

2. Corona-update 
 
We zijn begonnen toen we weer open mochten. De weken voor de vakantie gingen goed. Elke klas is 
een cohort (bubbel). Ook met buitenspelen. Lorance heeft een aantal klachten gehad naar aanleiding 
van ons besluit om 10 dagen in quarantaine te gaan ipv 5 dagen. Wij blijven wel bij ons standpunt.  
1 leerkracht vond het spannend om te starten. Dus met halve klassen gewerkt in samenwerking met 
onderwijsassistent. Na een paar dagen toch terug gekomen op beslissing.  
1 andere leerkracht is nog niet op school gekomen, maar start deze week ook weer. Werkt met 
plexiglas scherm en mondkapje.  
Berber heeft eerste twee weken geen gymlessen gegeven, daar is Berber nu wel mee gestart. De 
kinderen krijgen 1 uur en 15 minuten les. Tussendoor houden we 10 tot 15 minuten aan om te 
kunnen reinigen. Berber geeft les op afstand. Leerkracht van de groep loopt rond en ondersteunt 
waar nodig.  
 
Streng beleid rond verkoudheid. Snotneuzen, hoestende en niezende kinderen worden naar huis 
gestuurd. We merken dat ouders er goed mee omgaan.  
 
Een aantal punten voor in het Heen en Weer van 3 maart: 
- Veel ouders hebben geen mondkapje op bij het brengen en halen, dat is een aandachtspunt 
- Ouders staan op het plein als pleinwacht. Dat is op dit moment niet nodig. 
Hoe gaan we hier in de toekomst mee verder? Ondersteuners lopen nu veel buiten. Leerkrachten 
hebben minder pauze. 
Volgens de richtlijnen mag het weer. MR vindt dat ouders weer pleinwacht mogen lopen. 
Mondkapje, afstand houden en bij pleisters plakken moet de leerkracht de leerling hulp bieden.  
Eventueel vaste ouders vragen voor een bepaalde dag. Oproep in Heen en Weer.  
- Hooikoorts bij kinderen. Graag aantonen/melden bij de leerkracht 
- Invallers (IPPON) mogen weer naar school. Wij zien het liefst dat er 1 iemand in onze Krullevaar-
bubbel komt. Die kan dan de gehele week bij ons invallen waar nodig. Annechien geeft nog aan om 
eventuele sneltesten in te kopen en iemand van PCOU die testen te laten doen bij collega’s. In de 
bovenbouw lopen veel stagiaires die al in de bubbel zijn, dus die vragen om meerdere dagen per 
week te kunnen invallen.  
- Onderwijsassistente koppelen aan meerdere groepen (cohorten). Bijv. 3-4, 5-6.  
Afstand houden kan beter in kleinere groepen. Meer reinigen (handen wassen, tafelbladen). Meer 
buiten lesgeven? Lampjes, lange linialen. Omdraaien, dus leerkracht met groepjes en ondersteuner in 
de klas.  
- Elina opbouwen om 3 ochtenden (bovenbouw) re-integreren. Zij kan dan in kleinere groepen 
ondersteuning geven op het gebied van rekenen.  
 



 
3. ICT: evaluatie app 
 
Sabine en Mieske hebben een enquête uitgedaan onder de collega’s.  
Iedereen die heeft meegedaan geeft een voldoende (6) of hoger. Er hebben 16 collega’s meegedaan 
aan de enquête.  
Wat het meest naar voren komt, zijn de technische problemen. Traag, loopt vast etc.  
Aimie neemt contact op met het bedrijf, wat betreft de technische problemen. 
 
Sabine neemt contact op met Mieske en Aimie wat betreft de enquête onder ouders. Sabine komt 
hierop terug in de volgende MR-vergadering. 
 
Enquête thuisonderwijs komt deze week online.   
 
Actie Inge: toevoegen evaluatie app aan jaarplan, richting einde schooljaar.  
 
4. Formatie voortgang 
 
Afgelopen week heeft Lorance alle voorkeuren ontvangen. Ze is nu in gesprek met alle collega’s 
waarbij er van werkdagen moet worden gewisseld of misschien van bouw moet worden gewisseld.  
We gaan waarschijnlijk ergens een vacature krijgen. Dat zal rond de 1 fte zijn.  
Vanaf begin april komt de mobiliteit op gang. Misschien zit daar iemand in die bij ons wil komen 
werken.  
 
5. Stichting Bonte berg voortgang 
 
Aanstaande donderdag komt manager faciliteit, hij komt kijken naar het gebouw. Er komt wellicht 
een scheiding tussen de twee scholen. We hebben een bouwkundig constructeur op bezoek gehad. 
Wij zouden graag een aula willen.  
Het kost voornamelijk veel tijd. De bestuurder wil snel handelen, maar wij willen eerst goed weten 
wat het allemaal gaat kosten en wat we allemaal kunnen doen/veranderen.  
 
6. Ingekomen mails 
Geen binnengekomen mails.  
 
7. W.v.t.t.k. 
 
Ouderbijdrage 
OC komt bijeen deze week. Zij gaan nadenken over schoolreis en kamp. Misschien een 
school/klassenuitje die Corona-proof kan plaatsvinden.  
Of misschien workshops of ludiek uitje? 
Bemanning OC komt ter sprake. Paula neemt nu de plek in van Johanna. Johanna komt weer terug. 
Actie: Lorance vraagt Paula of zij in de OC zit, omdat Miranda afscheid heeft genomen van onze 
school.  
 
Actie Lorance/Sabine: in het Heen en Weerbericht melden over de ouderbijdrage 
 
Actie Annechien: navragen bij de GMR waarom wij geen notulen krijgen en/of hoe we dat wel 
kunnen krijgen.  
 
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 

 


