
Notulen MR vergadering 28-1-2021 

 

Aanwezig: Roel Moret (voorzitter), Lieke Wagemakers, Silvia van der Heijden, Ad 

van Kester, Inge Dobbelsteen en Ilona Lunenburg(verslag) 

Locatie :  vergaderd via Teams 

  

1. Openen en vaststellen agenda 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen: geen 

 

Ingekomen stukken: geen 

 

3. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn vastgesteld.  

 

4. Terugkoppeling uit ouderraadpleging digitaal onderwijs 

We hebben een stuk gekregen met een samenvatting van de evaluatie over 

digitaal onderwijs. Ouders hebben een google-forms in kunnen vullen. Er zijn 

veel complimenten gegeven en ook goede adviezen en aandachtspunten.  

In de bespreking hiervan met leerlingen kwam naar voren dat kinderen het ook 

wel eens anders zien dan hun ouders.  

De leerkrachten kunnen ook op verschillende manieren gemaakt werk terug 

zien. Toetsen is nu lastig omdat je nooit kunt zeggen dat de leerlingen 

allemaal dezelfde hulp krijgen thuis. Leerkrachten zijn heel tevreden over de 

werkhouding van de kinderen (en hun ouders) thuis.  

Als team hebben ze besloten niet nog extra vakken aan te bieden, maar te 

focussen op de kernvakken. Er zijn kinderen voor wie dit al (meer dan) genoeg 

is. Daar tegenover zijn er kinderen die liever wat meer zouden hebben.  

 

5. Conceptversie Schoolplan 

We bespreken de conceptversie van het schoolplan. Inge geeft aan dat ze het 

doel van het schoolplan mist en hoe de uitvoer van het plan uiteindelijk wordt 

gewaarborgd. Zo is de term ‘hoge verwachtingen’ wat vaag en voor meerdere 

uitleg te interpreteren. Er staat weinig concreet hoe je je doelen zal gaan 

bereiken en hoe dit dan te meten zal zijn. Roel geeft aan dat het belangrijk is 

om te bedenken voor wie dit plan is. Er staat veel jargon in, waardoor het niet 

geschikt is voor ouders. Er wordt gezegd dat het schoolplan eigenlijk niet 

bedoeld is voor ouders, maar er staan verschillende frases in die daar wel op 

lijken.  

Verder is er een plan om een uitstroomniveau te bereiken van 1F met min 

75% op 2F/1S, terwijl op pagina 4 staat dat dat niveau al bereikt is.  

Er maken gemiddeld 1 tot 3 kinderen per klas gebruik van Mind. Is er ook al 



nagedacht over contacten met middelbare scholen in de omgeving. We gaan 

dit punt agenderen. 

Normaal wordt er per jaar een uitwerking van het schoolplan gemaakt met het 

team. Dat is dit jaar (nog) niet gelukt.  

Opmerkingen en vragen mogen naar Roel, dan bundelt hij ze en stuurt ze 

naar Sarah.  

 

6. Begroting 2021 (terugkoppeling vragen door Sarah) 

Post 7002 is een erg groot bedrag (materiele instandhouding). Dat wordt 

bovenschools geregeld. Daar zouden we graag een plan van zien.  

Post 4220 (schoonmaak): er is momenteel inderdaad een (bijna) fulltime 

schoonmaker in dienst.  

Post 7062/4281 behoeft nog wat meer uitleg. Het is nog niet duidelijk waar dit 

bedrag vandaan komt.  

Roel bespreekt deze punten met Sarah. 

 

7. Jaarplanning 2020-2021 en afstemmen vergaderschema MR 

Dit punt staat per abuis op de agenda. Dit is al besproken. Eerstvolgende 

vergadering is 8 maart. 

 

8. Acties mbt flyer 

We gaan de flyer voornamelijk digitaal verspreiden. Alleen voor de nieuwe 

ouders willen we hem graag op papier meegeven. Heeft school nog 

connecties bij een drukker? 

Roel gaat vragen of de aanpassingen die vorige keer zijn voorgesteld kunnen 

worden doorgevoerd en Sarah vragen of er een drukker is die gebruikt wordt 

door school.  

 

9. Rondvraag  

Lieke: de verkeerssituatie-aanpassing aan de Steen- en stokstraat is netjes 

uitgevoerd, maar aan de andere kant is er nog niks gebeurd. De gewijzigde 

situatie mag gerust wat meer opvallen. Ad gaat contact opnemen. Het is 

belangrijk dat de school hier nog aandacht aan besteed als de kinderen weer 

naar school mogen. Roel zet de verkeerssituatie voor de volgende keer weer 

op de agenda.   

 

 

10. Wat koppelen we terug? 

We koppelen terug dat de ouderraadpleging over digitaal onderwijs aan bod is 

gekomen. We houden de ontwikkelingen in de gaten. Als er vragen zijn, graag 

een mail.  

 

11. Terugblik en sluiting 

 

 


