
  

 

 

Notulen van de MR vergadering op 26-01-2021 

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

1. Punten n.a.v. vorige vergadering 
1. Notulen van 10-11-2020 wordt besproken en eventueel bevestigd. 

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

1. Voortgang werkgroepen 
Geen bijzonderheden, alleen de belangrijke zaken worden opgepakt tijdens het thuisonderwijs. 

2. Schoolprestaties (NSCCT, Cito) 
Volgt later (punt 4.2) 

3. Medewerkers (verzuim, vorderingen, cursussen, formatie) 
- Marianne is voorlopig nog niet terug op de Tuimelaar. Zij is nog ziekgemeld. 
- Jennifer neemt voorlopig afstand van de Tuimelaar. Haar vervanging is intern opgelost. 

4. OR 
Op dit moment doen de ouders van de OR vooral hetgeen nodig is.  

5. Leerlingen (PR, Passend Onderwijs)  
- Voor de Kerstvakantie zijn er een aantal nieuwe leerlingen ingeschreven.  
- Andries van de Vlerk gaat ‘dicht’. Ruud heeft gesproken met de directeur van de Andries om te 
kijken wat dit kan betekenen voor aanmeldingen op onze school. 
- Er komen een aantal leerlingen tijdens het thuisonderwijs naar school. Dit zijn leerlingen die 
noodopvang nodig hebben, maar ook leerlingen waar zorgen om zijn op didactisch gebied of rond 
de veiligheid.  

 
3. Ingekomen stukken  
 
4. Mededelingen 

1. Benoeming Ruud als directeur 
Ruud is nu bijna een half jaar bij ons werkzaam. Er wordt besproken of hij benoemd wordt als 
directeur van de Tuimelaar. 
Hans (bovenschool directeur) heeft Ruud voor de zomervakantie op de Tuimelaar geplekt. Hans 
heeft het team toegezegd dat hij na ongeveer 3 maanden terug zou komen om te kijken hoe de 
samenwerking verloopt. Dit is tot op heden niet gedaan, maar er moet wel over een eventuele 
benoeming van Ruud gesproken worden. Het team is tevreden over de samenwerking met Ruud. 
De ouders geven aan ook tevreden te zijn. Ruud denkt mee, heeft veel ervaring en is helder in het 
delen van informatie. De personeelsgeleding zal deze bevindingen met Hans delen, zodat Ruud 
benoemd kan worden als directeur van de Tuimelaar.  
 

2. Cito november en januari 
De resultaten van de Cito van november worden besproken en de procedure van de Cito van januari 
wordt besproken.  
De Cito-resultaten van november waren wisselend, maar over het algemeen positief. Het is echter 
wel de vraag hoe betrouwbaar deze gegevens zijn. De afgenomen toetsen hadden namelijk in juni 
afgenomen moeten worden. De resultaten worden in rapport 1 met ouders gedeeld. 

  



 
 
 
 
 
 
 
De Cito-toetsen van januari worden verplaatst. Dit zal hoogstwaarschijnlijk na de voorjaarsvakantie 
plaatsvinden, afhankelijk van het openen van de scholen. Ook hier blijft de vraag: hoe betrouwbaar 
zijn de gegevens nadat leerlingen een lange tijd thuisonderwijs hebben gehad. De situatie en het 
duiden van de resultaten blijft lastig… 
 

3. MR verkiezingen oudergeleding 
Aangezien één ouder de MR dit schooljaar gaat verlaten, wordt er besproken hoe de verkiezingen 
gehouden gaan worden. 
Dragana zal per 1 april de MR verlaten in verband met verhuizing. Het zou fijn zijn als de vervanger 
tijdens de vergadering van 30 maart 2021 aanwezig kan zijn, zodat het ‘stokje overgedragen kan 
worden’. Dit betekent dat eind deze week (29-01-2021) de brief over de verkiezingen naar de 
ouders van de Tuimelaar moet. Mochten er geen aanmeldingen komen, zullen ouders persoonlijk 
benaderd worden. Mochten er meerdere aanmeldingen komen, overlegt de MR hoe zij te werk 
zullen gaan. 

 
5. Rondvraag  
- De oudergelding had vragen over het rapport. Deze zijn gedurende de vergadering al beantwoord. Er 
komt een rapport. Afhankelijk van het openen van de scholen, wordt dit direct voor of direct na de 
voorjaarsvakantie. 
- De personeelsgeleding heeft in december een MR-startcursus gevolgd. Hiernaar wordt gevraagd. Dragana 
geeft aan dat het geen succes was, omdat zij de enige ouder was en er te veel onduidelijke termen gebruikt 
werden.  
 
6. Acties komende periode 
- Notulen 10-11-2021 op site plaatsten (Angela) 
- Brief verkiezingen naar ouders (29-01-2021) 
- Bevindingen Ruud met Hans delen (personeelsgeleding) 
- Terugkoppeling naar ouders van de Tuimelaar over rapporten 
 
7. Punten komende vergadering 
- Verkiezingen oudergeleding 


