
 

  

 

Notulen van de MR vergadering op 10-11-2020 

Aanwezig (via Teams): Dragana, Suki, Judith en Angela 

1. Punten n.a.v. vorige vergadering 
1. Notulen van 15-09-2020 wordt besproken en eventueel bevestigd. 

De notulen is bevestigd en wordt op de (nieuwe) website geplaatst.  
 
2. Algemene punten 

1. Voortgang werkgroepen 
ICT: zie mededelingen hieronder over IPads. 

2. Schoolprestaties (NSCCT, Cito) 
De Cito’s worden deze week afgenomen in groep 4 t/m 8. Dit zijn de Cito’s die eigenlijk in juni 
afgenomen hadden moeten worden, maar door Corona naar november verplaatst zijn.  

3. Medewerkers (verzuim, vorderingen, cursussen, formatie) 
Marianne, leerkracht van groep 3, is nog steeds ziekgemeld. Het is nog niet duidelijk wanneer zij 
weer hersteld is.  

4. PR  
De ouders van de MR hebben enkele weken geleden de nieuwe website gezien en hun feedback 
kunnen gegeven. De laatste dingen worden deze week verwerkt en de verwachting is dat de site 
volgende week online gaat.  
De vlaggen/banners die vooraan de weg komen te staan zodat de school goed zichtbaar is, worden 
in de komende weken ontworpen.  

 
3. Ingekomen stukken  

1. Jaarverslag MR 2019-2020 
De oud-voorzitter van de MR heeft een jaarverslag van vorig jaar gemaakt. Deze wordt besproken 
en bevestigd. 
Het jaarverslag is besproken en bevestigd. Deze wordt op de (nieuwe) website geplaatst. 

 
4. Mededelingen 

1. Wijziging in formatie groep 1/2 
Door de zwangerschap van Veronique, is er een wijziging in de formatie. Deze wordt besproken. 
Vanaf deze week is Veronique niet meer in de klas werkzaam, zij doet andere taken binnen de 
school tot haar zwangerschapsverlof. Om haar dagen in groep 1/2 op te vangen (ma-di), is Morena 
aangenomen tot aan de Kerstvakantie. Na de Kerstvakantie start er een nieuwe kleutergroep, 
omdat de kleutergroep te groot wordt. Morena zal na de Kerstvakantie 5 dagen werkzaam zijn in 
de nieuwe kleutergroep. Jennifer, de zij-instromer die nu al meeloopt in groep 1/2, zal na de 
Kerstvakantie de vervanging van Veronique opvangen.  
 

2. Sint en Kerst 
De vieringen van december zullen er, in verband met Corona, anders uitzien dan normaal. De 
plannen hiervoor worden besproken.  
Door Corona kan er geen fysieke Sint op school komen. Het beleid vanuit BOOR is namelijk dat er 
geen externen in de school mogen. Om deze reden hebben we gekozen voor een digitale Sint. 
Groep 7 en 8 doen surprises, groep 1-6 doen de cadeaus.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Ook het Kerstdiner kan niet doorgaan i.v.m. Corona. Het klaarmaken van eten en de drukte op het 
plein zijn in deze tijd niet verantwoord. Het alternatief is een Kerstontbijt, die door de school wordt 
geregeld en Corona-proof is, waar de kinderen in hun Kerstkleding kunnen eten. De rest van de dag 
worden er leuke activiteiten gedaan, zoals film kijken en knutselen.  
Ouders van de MR is om ideeën gevraagd voor verdere invulling van zowel Sint als Kerst.  
  

3. iPads 
Er zijn ontwikkelingen rond de iPads. Deze worden besproken. 
In de vorige vergadering is er gesproken over het fonds van Robeco. Inmiddels is bekend dat 
Robeco het fonds uit gaat betalen en de 90 IPads aangeschaft mogen worden. Deze zijn inmiddels 
geleverd. Helaas is er nog wat vertraging in de levering van de beschermhoezen. De verwachting is 
dat deze volgende week binnen komen en vanaf dan gaan ze ook in de klas ingezet worden. De 
verwachting is dat het de werkdruk bij leerkrachten verminderd door minder nakijken, de kinderen 
(doordat de opdrachten adaptief zijn) opdrachten krijgen op hun eigen niveau en er beter zicht op 
de ontwikkeling van de leerlingen is.  

 
5. Rondvraag  
Er is geëvalueerd hoe deze manier van vergaderen (via Teams) wordt ervaren. Door zowel ouders als 
leerkrachten wordt dit als positief ervaren. Het is prettig om op deze manier toch te kunnen vergaderen. 
 
6. Acties komende periode 
Geen acties vanuit de vergadering. 
 
7. Punten komende vergadering 
- MR verkiezingen voor oudergeleding bespreken 
- Resultaten Cito van november 


