
Notulen MR vergadering 14 mei 2020 via Microsoft Teams 
 
Aanwezig: Martine (voorzitter) Maarten, Marieke, Paulien (directeur), HP (GMR), Coily (notulist). 
 
Opening 
 
Martine opent via Teams de vergadering en heet iedereen welkom. De notulen van de vorige 
vergadering wordt goedgekeurd.  
 

Actie Wie 

Artikel KRO-NCRV Pointer lezen over basisvaardigheden aan de hand van bepaalde 
referentieniveaus  

Allen 

 
 
Stand van zaken 
 

• Eerste evaluatie rooster/indeling corona maatregelen: Over het algemeen is er positief 
gereageerd op het rooster en de indeling. Het doel is om de continuïteit te behouden en zo 
weinig mogelijk aan te passen, tenzij er andere besluiten worden genomen door de overheid.  

• Vacatures/ sollicitaties voor volgend schooljaar: MR is uitgenodigd om in de sollicitaties 
deel te nemen. Oudergeleding gaat kijken of een van hen bij de sollicitatieprocedure kan zijn. 

• Aanstelling adjunct: Ouders in de MR zouden graag volgende keer meegenomen willen 
worden in het aanstellen van een adjunct.  

• Bezetting: Geen nieuws wat betreft de bezetting.  

• Audit bestuur (stond 14 maart gepland) – is uitgesteld naar volgend jaar. Hoeft niet te 
worden besproken. 

• Analyse cito resultaten 2020: Analyse van de cito resultaten wordt gedaan op groepsniveau. 
Er wordt gekeken naar het landelijk gemiddelde. Over het algemeen zit alles boven het 
landelijke gemiddelde. Er zijn twee zorgsignalen geconstateerd waar adequaat op ingespeeld 
is/wordt.  

• Voorlopig advies groep 7, musical en kamp groep 8: De school mag zelf beslissen wat het 
plan is over het voorlopig advies van groep 7. Musical wordt aangepast. Hoe en wat is nog 
niet helemaal duidelijk. De leerkrachten van groep 8 doen er alles aan om een zo leuk en 
haalbare mogelijke musical in elkaar te draaien. Kamp groep 8 is nog afwachten i.v.m. de 
persconferentie van dinsdag 19 mei.  

• Schoolontwikkelingen: De Noordwijkse methode ligt stil. Er staan voor de komende periode 
twee studiedagen gepland. 2 juni gaat niet door, maar 12 juni wel. Op 12 juni besteden we 
de ochtend aan het voorbereiden van thema 1, na de vakantie kunnen we dan echt starten 
en de NWM goed oppakken. In het nieuwe schooljaar willen we ook gaan starten met de 
keuzeateliers op vrijdagmiddag.  

• Ouderbijdrage AC (Pauline na overleg met penningmeester Jeroen van Dijk en voorzitter 
Michiel Hamman): Er is geconstateerd dat een X aantal gezinnen nog niet de ouderbijdrage 
hebben betaald, waar een aantal ook niet toe bereid zijn i.v.m. de coronaperiode.  De MR is 
van mening dat dit alsnog wel betaald moet worden.  

  
Mededelingen GMR 
 

• Martine Braaksma (ouder van de Bos en duinschool) is als voorzitter van de GMR gekozen. 
HP zet de vertegenwoordiging in het nieuwe schooljaar bij de GMR voort.  

• Bij het bestuur was wat commotie over het alternatieve plan van de Tijo over het gedeeltelijk 
weer opengaan van de school. Uiteindelijk werd hier positief op teruggekeken en is het 



bestuur tevreden dat ze scholen de ruimte hebben gegeven om een alternatief plan te 
volgen.  

• Er is wat bezorgdheid dat overschot van de Salomo-scholen naar Sint-Bavoscholen moet 
gaan, budget van scholen moeten gerespecteerd worden.  

• GMR-bijeenkomst is niet doorgegaan. Programma wordt gemaakt om in juni een virtuele 
bijeenkomst te houden.  

 
Wvttk/ rondvraag 
  
Volgende MR vergadering 
Laatste MR vergadering wordt donderdag 11 juni.  
 


