
Notulen MR vergadering 14 april 2020. 

 

1. Opening 

Door de voorzitter wordt onze eerste digitale vergadering via google teams geopend. 

Iedereen is online aanwezig. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Geen op een aanmerkingen. 

 

3. Ingekomen stukken 

Via de mail geen reacties op de MR verkiezingen. De aankondiging wordt nog een 

keer meegenomen in de mailing. De 2 kandidaten die wel op de vorige vergadering 

waren worden gevraagd of zij zich kandidaat willen stellen. Van hen hebben wij nog 

niets gehoord. 

 

4. Formatie 2020 – 2021.  

Een leerkracht heeft aangegeven dat deze wat anders wil en er is inmiddels een andere 

leerkracht aangenomen voor schoolB, deze komt uit de invalpool. Waarschijnlijk 

komen er nog 1 of 2 vacatures voor de school. De groepen zijn al redelijk verdeeld 

over de collega’s. Hoe het definitief valt moeten we nog afwachten. In het nieuwe 

schooljaar starten we weer met 12 groepen. Starten met 3 volle kleutergroepen. 

Waarschijnlijk komt er vrij snel een 4de groep kleuters bij. Er is een akkoord voor 

volledig nieuw interieur voor de volledige school. Tevens komt er nieuwe 

raambekleding voor de hele school. 

 

5. Corona-update.  

Zorggezinnen worden extra in de gaten gehouden. Als het nodig is komen de kinderen 

zo nodig op school bij de opvang. In de toekomst 1,5 meter binnen school is meer een 

overheid en een stichting aan gelegenheid. Een aantal kinderen die actiever betrokken 

moeten worden,  worden eerste gebeld door de leerkracht om aan de gang te gaan en 

daarna wordt de rest geïnstrueerd. Bij de opvang komen steeds meer kinderen richting 

school. 



Voor groep 8 is er geen eindtoets, musical en kamp is nog niet duidelijk. Dit hangt af 

van de regelgeving van het RIVM. 

Online lesgeven gaat best heel goed. Ouders en leerkrachten zijn best tevreden. Voor 

groep 3 zijn er wel zorgen over het leesonderwijs de leerkrachten proberen hier wel 

veel aandacht aan te besteden. Deze groep heeft waarschijnlijk het meeste last van het 

thuis zitten. 

Er zijn elke dag 2 leerkrachten op school, ook het 4 ogen principe wordt gehandhaafd.  

15 april is er voor een bovenbouw vergadering tussen 9 en 11 uur. Daarin worden alle 

leerlingen besproken om ze in kaart te brengen voor de meivakantie. De onderbouw 

vergadering is eerder geweest. De directeur is tevreden hoe het op dit moment gaat.  

 

Het is nog niet duidelijk hoe het gaat als de scholen nog niet open gaan in mei om met 

de leerlingvolgsysteem, eind citotoetsen. Dit wordt op stichtingsniveau bepaald, hier 

kan de school niet zelf in bepalen. Ook met het tijdstip van de eindtoets kan nog 

verschoven worden. Na bijvoorbeeld september, de toetsen zouden wel goed gebruikt 

kunnen worden voor een nulmeting.  

 

6. Rondvraag. 

De directeur vind dat de leerkrachten allemaal het belang van het kind voorop hebben 

staan.  

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering 2 juni, afhankelijk van de maatregelen 

digitaal of analoog. 

 

  

 

 


