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17.00 – 18.30 uur 

 

Notulen MR vergadering 
Aanwezig: Paulien (directeur), TItia (adjunct-directeur), Martine, Maarten, HP (GMR en AC), 

Bart, Coily (notulist) 

 

1. Opening: Martine heet ons welkom en opent de vergadering.  

2. Vorige notulen worden goedgekeurd.  

3. Stand van zaken online onderwijs / corona maatregelen 

a. Groep 8 

 

 

Het besluit van het MT/Paulien en Titia om groep 8 niet naar school te laten gaan staat vast. 

School volgt daarin de RIVM-richtlijnen. Paulien legt uit dat groep 8 naar school laten gaan, 

eerder een uitzondering is en wordt toelaatbaar geacht; maar niet de hoofdregel is. Zij heeft 

doorgekregen van het bestuur dat de oudergeleding van de MR om die reden ook geen 

instemmingsrecht heeft op dit punt. De oudergeleding van de MR houdt een andere mening 

na over het opengaan van groep 8 (Maarten en Martine hebben aangedrongen op het 

(gedeeltelijk of anders) openen van groep 8), maar, respecteert de keuze van het 

MT/Paulien en Titia. Naast het cognitieve aspect, vindt de oudergeleding van de MR het 

sociale aspect ook erg belangrijk. Afgesproken wordt dat het MT met de AC een plan zal 

maken om sociale activiteiten voor groep 8 te organiseren. Later zullen er ook activiteiten 

voor groep 6 en 7 gepland worden. Deze leerlingen kunnen allemaal zelfstandig naar school 

komen.    

 

b. Kwetsbare groepen; kwetsbare leerlingen 

 

Noodopvang is voor kinderen waarvan 1 van de ouders een vitaal beroep heeft. De 

gymleerkracht, onderwijsassistenten en de onderbouwleerkrachten wisselen af wie er voor 

de noodopvang staat. Er komen gemiddeld drie kwetsbare/zorgleerlingen per groep naar 

school.  

 

Het MT/Paulien en Titia ziet geen specifieke groepen als zorg. School probeert nu alles eruit 

te halen wat erin zit. Groep 3 is het meest instructiegevoelig, maar daar heeft school nu al 

plannen voor qua extra ondersteuning mochten de scholen weer opengaan. Groep 6 en 8 

werkt al met Weektaak.com en dit werkt erg goed. De leerlingen vinken af wat zij hebben 

gemaakt en moeten hierbij aangeven wat zij van deze taak vonden en hoe zij dit vonden 

gaan. Zo houden de leerkrachten zicht op hoe de kinderen de stof hebben ervaren en dit 

kan een reden zijn om een leerling in het vragenuurtje uit te nodigen. Groep 5 en 7 beginnen 

in week 5 met Weektaak.com.  

 

c. Verwachtingen; planning komende periode 

 

Hoe creërt de school straks tijd om extra op de kernvakken in te zetten? Waar kan school 

iets schuiven zonder dat alle andere vakken in het geding komen. School is bezig met een 

plan voor als de scholen weer opengaan. De leerkrachten zijn nu aan het experimenteren 

met proeftoetsen. Ook willen zij gebruik kunnen maken van breakout rooms in Google meet. 

Dit nemen de ICT-ers op zich. De AC kan best bijdragen als er een plan is om het online 

onderwijs nog te laten groeien.  
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4.  Aandachtspunten MR 

 

a. subsidie voor betere ventilatie en de subsidie extra hulp voor de klas 

Subsidie extra ondersteuning: aangevraagd door bestuur 

Subsidie ‘Schoolkracht’: aangevraagd om onderbouw extra te begeleiden bij 

implementeren van groepsdoorbroeken werken en thematisch werken 

volgens Noordwijkse Methode. 

Subsidie voor ventilatie: aangevraagd door bestuur. Zit ook opgenomen in het 

renovatie/verbouwingsplan.  

 

5. Mededelingen Directeur (Paulien)  

a. Personeel. 

 

Ingrid is aan het re-integreren. Na de voorjaarsvakantie wil ze weer voor de klas staan, maar 

nog niet volledig en kijken in welke vorm. Het team mag twee nieuwe collega’s welkom 

heten. Merel is 15 uur als onderwijsassistent en is deze week begonnen (week 4). Merel kan 

eventueel de extra ondersteuning overnemen van Linda, die eind maart met 

zwangerschapsverlof gaat. Marit zal na de voorjaarsvakantie groep 0 op zich nemen. Linda 

E. zal dan i.v.m. derde trimester van haar zwangerschap niet meer voor de klas staan. 

Jorina begint met stage lopen in februari bij groep 7. Zij volgt het zij-instroomtraject.  

 

b. Terugkoppeling audit inspectie wordt verschoven naar volgende 

vergadering 

 

6. Stand van zaken  

a. Informatievoorziening ouders wordt verschoven naar volgende 

vergadering 

 

7. Mededelingen GMR 

 

8. Mededelingen AC 

 

- Er wordt over een ludieke opening nagedacht als de scholen weer opengaan.  

- Er is een idee om de kinderen een Tijo t-shirt te geven. Eventueel passend bij een goede 

doelenactie. Leerlingenraad had ook ideeën over goede doelen. Zij willen iets voor KiVa 

doen.  

- Tekening gekregen voor het buitenlokaal. Dit loopt.  

- Er wordt ondertussen al gebrainstormd over Pasen.  

 

9. Wvttk/rondvraag  

 

Als er impactvolle beslissingen worden genomen waar verschillende meningen tussen MR-

leden zijn, dan plannen we op de korte termijn een vergadering in om eventuele ruis te 

voorkomen. 
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Het verbouwingsplan staat stil. De gemeente wil de mogelijkheden bekijken om de SAB op 

ons terrein te plaatsen. De komende periode worden verschillende personen, waaronder de 

oudergeleding, geïnterviewd om hun mening te geven over dit voorstel.  

 

 

To do:  

- Paulien/Titia: nadenken over wat we kunnen doen voor het sociale aspect als de 

scholen dichtblijven. Groepsgrootte, verschillende klassen.  

- AC: komt met een lijst van mogelijke sociale activiteiten als de scholen dichtblijven.  

 


