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Notulen 

MRVERGADERING 
wk.: Dag: Datum: Tijd: Voorz.: Notulist: 
   15 Wo. 08-04-2020 17.00 – 18.00uur 

middels ZOOM 

Lonneke Gwen 

 

Aanwezig:  Oudergeleding: Gwen, Janice, De vader van Zayna uit gr 8B, moeder van 

Kenzo uit gr 4A, en de vader van Jeremiah uit gr 7B 

Lerarengeleding: Emma, Lonneke, Minggus, Corry 

Directie: Annemieke 

Afwezig met bericht: moeder van Ravaëlla uit gr 2B     

 

MEDEDELINGEN:  
  

NOTULEN VORIGE VERGADERING:  

Notulen goedgekeurd vergadering 11 maart  

 

Agendapunten:   

 

Punt Onderwerp: Besproken 

1 IKC / Voortgang 

Familieschool 

Er is overleg geweest, volgende week afronding met 

gemeente. Deel van het gebouw zal sowieso worden 

gebruikt, over de rest zal nog worden gesproken. Plan is om 

voor 1 juli er in te gaan.   

 

Inhoudelijk zal er verder moeten worden gekeken naar de 

invulling van zorggroep / zorgaanbod, nu geen focus, wacht 

op wachtlijst na Corona crisis. 

2 Omgang 

richtlijnen 

Corona 

Hoe gaan we hiermee om? Als we 6 mei opengaan? Hoe 

gaan we om met de meivakantie? De week van 22 april 

zullen we meer weten. Nog onbekend of scholen open gaan, 

of dat gefaseerd zal gebeuren, etc.  

 

80% van de leerlingen is nu in beeld. Groep 5 en 6 gaan nu 

over op online les, verwerking is nog niet voldoende. Er 

worden 20 laptops uitgedeeld, rest komt nog. 

 

Vanaf volgende week dagelijks starten met lesgeven/ 

briefing en voor woensdag wordt er een zelfstandig 

werkpakket voor de leerlingen gemaakt, zodat de LK die 

dag kunnen besteden aan studie, overleg methodes en 

inhoudelijke voorbereidingstijd. 

3 Ouderbijdrage  Het nieuwe bedrag voor 2020/2021 zal hetzelfde blijven.   

 

Kamp en schoolreis hoe en wat nu? 

Het wachten is nu op advies vanuit de regering, we kunnen 

hier nog niets over zeggen. Mocht het tegen de tijd duidelijk 
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WVTTK:  

Annemieke haar verlof is bevroren en zal ze later opnemen.  

Moeder Kenzo stelt voor om een bedankje te regelen voor de leerkrachten. 

 

ACTIEPUNTEN:  

-Emma brief naar ouders. 

-Alle nieuwe MR leden een stukje schrijven om zich voor te stellen -> mail naar mr2@  

 

 

VOLGENDE VERGADERING:  20 mei  

TUSSENTIJDSE VERGADERING: 23 april om 17u via ZOOM 

worden dat kamp/ schoolreis niet doorgaan kunnen we ook 

kijken hoe we de verrekening gaan doen. 

  

Heeft de Gemeente het bedrag van de stadspassen gestort? 

Nog niet, Gwen zal dit samen met Ingrid kortsluiten en evt. 

een herinnering sturen.  

En zit het geld dat vorig jaar miste hier nu wel bij? Ja. 

4 Personeel - Carolien is langdurig ziek; Indra is tijdelijk terug; Willemijn 

gaat weg. Minggus en Emma zijn bijna afgestudeerd; Ita wil 

volgend jaar verder studeren en daarom max. twee dagen 

voor de klas staan. 

- Het personeelstekort is momenteel niet voelbaar maar wel 

degelijk een probleem.  

Door het huidige online lesgeven is de mogelijkheid om de 

digitale ontwikkeling te onderzoeken interessant bij bv 

tijdelijk lerarentekort of ziekte. 

- De twee zwangere leerkrachten L&L zullen komend 

schooljaar niet geplaatst worden in een klas, dit zal later 

besproken worden hoe dit wordt ingevuld.  

5 Verkiezingen MR 

2020/2021  

- De moeder van Ravaëlla heeft zich teruggetrokken uit de 

MR verkiezing waardoor er 3 ouders overblijven. Dit 

betekent automatisch dat er geen stemming wordt 

gehouden en de drie ouders nu officieel lid zijn van de MR.  

- Minggus neemt de taken over van Lonneke ivm 

zwangerschapsverlof 

- Janice vraagt zich af of de oud-MR leden nog uitgezwaaid 

worden; verzoek is om nog tijdens de overgangsfase 

aanwezig te blijven. 

- Moeder Kenzo zal notulen en agenda doen 

7 Schoolgids  Er zijn enkele verbeterpunten genoemd (oa data, klassen, 

namen en nummers MR aanpassen, OR wordt weer opgezet, 

4e kleuterklas zou er komen maar nu nog onduidelijk ivm 

tijdelijk niet aannemen van kleuters), deze zal Annemieke 

meenemen.  

8 Noodplan Nog geen terugkoppeling. 

9.  Brief naar ouders 

over hoe contact 

opnemen 

Emma zal dit oppakken.  


