
 

 

 

Notulen van de MR vergadering op 30-03-2021 

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

1. Punten n.a.v. vorige vergadering 
1. Welkom nieuw MR lid 

Er zijn geen aanmeldingen gekomen naar aanleiding van de oproep per mail en via Klasbord in 
januari. Hierdoor is Goldy (moeder van Jaemian) benaderd om lid te worden van de MR. Zij heeft 
dit toegezegd en is hierbij aangesteld als MR-lid.  

2. Notulen van 26-01-2021 wordt besproken en bevestigd. 
De notulen is bevestigd en wordt op de website geplaatst.  

 
2. Algemene punten 

1. Voortgang werkgroepen 
Geen bijzonderheden. Door Corona gaan alleen de noodzakelijke werkgroepen en activiteiten door. 

2. Schoolprestaties (NSCCT, Cito) 
De M-toetsen zijn afgenomen in maart. Deze toetsen worden in deze periode geanalyseerd en op 1 
april is de opbrengstenvergadering. Hiervan volgt een terugkoppeling tijdens de volgende MR 
vergadering.  

3. Medewerkers (verzuim, vorderingen, cursussen, formatie)  
- Marianne is aan het re-integreren. Ze is wel op school, maar zal dit schooljaar nog niet voor de 
klas staan. 
- Jennifer, de zij-instromer die begin dit jaar op de Tuimelaar gestart is, is per 1 maart naar de 
Plevier gegaan om haar studie daar voort te zetten. 

4. OR 
Door Corona mogen er voorlopig nog geen ouders in de school. Hierdoor pakken de leerkrachten 
de taken van de OR zelf op.  

5. Leerlingen (PR, Passend Onderwijs) 
In het kader van de PR wordt er morgen (31-03-2021) een filmpje opgenomen. Hierin wordt een 
kort maar krachtig beeld van de Tuimelaar gegeven. Dit filmpje wordt op verschillende kanalen 
gebruikt om nieuwe ouders te benaderen.  

 
3. Ingekomen stukken  
 
4. Mededelingen 

1. Begroting 
Er wordt naar de begroting van schooljaar 2021-2022 gekeken. Ruud zal de begroting toelichten. 
In de voorlopige begroting is nu een tekort zichtbaar, maar deze is te verklaren. Allereerst zijn er 
nog veel kosten door personeelszaken uit het verleden. Daarnaast worden de kosten van de 
zijinstromers later gecompenseerd. Al met al is het tekort aan het eind van de streep nihil. Er komt 
komend schooljaar nog geld vrij voor Coronasteun in de scholen. Donderdag gaat het team tijdens 
de studiedag in gesprek hoe het geld ingezet gaat worden. Er zijn geen vragen vanuit de MR. 

  



 
 
 
 
 
 
 

2. Vormingsonderwijs 
Elk jaar wordt de mogelijkheid aangeboden om extra aandacht te besteden aan vormingsonderwijs 
op de school. Er wordt besproken of dit komend schooljaar ingezet gaat worden. 
Vormingsonderwijs houdt in dat ouders hun kind inschrijven voor extra les over één van de 
godsdiensten. Deze kinderen worden wekelijks uit de klas gehaald om les te krijgen hierover. De 
leerkrachten van de Tuimelaar zien de meerwaarde hier niet van in, omdat het van de lestijd af 
gaat en omdat er in de klas op andere manieren aandacht aan godsdienst wordt besteed (onder 
andere tijdens kringgesprekken en DaVinci). De ouders van de MR sluiten hierbij aan. Komend jaar 
wordt er dus geen aandacht besteed aan vormingsonderwijs. 

 
5. Rondvraag  
Vanuit de oudergeleding komt de vraag waarom er een extra studiedag is op 1 april 2021. Dit komt omdat 
de eerder geplande studiedag niet doorging door weersomstandigheden. De studiedag komt nu op een 
goed moment, omdat het team gaat kijken naar de resultaten van de net afgenomen Cito en hoe naar 
aanleiding hiervan het onderwijs het komende half jaar ingericht moet worden. 
 
6. Acties komende periode 
- De notulen van 26-01-2021 wordt op de website geplaatst.  
 
7. Punten komende vergadering 
- Samenvatting van de studiedag van 1 april.  


