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Notulen MR vergadering 

Maandag 21 september 19.30 uur   

 

 

Aanwezig namens ouders: Maike Koop, Sylvia Weernink, Tessa Pierik 
Aanwezig namens personeel: Dennis Kok Kamphuis, Evelyn Rikkink, Daphne O. Wolcherink 
Aanwezig namens directie: -- 

 
1. Opening door Dennis 19.30uur 

-Dennis opent de vergadering. We hopen er samen een goed en kritisch jaar van te 
maken. 

 
2. Mededelingen / binnengekomen stukken  

- Mededeling vanuit directie: Coronaprotocol loopt/is duidelijk. 1 leerkracht negatief 
getest. Er zijn een aantal kinderen getest -> ook negatief.  
-Leesmap -> Daphne. Doorgeven aan Maike. 
-Contact met Kitty wanneer er iets met je kind is, heel erg positief! 
 

3. Notulen MR vergadering 8 juni 2020 
-Jasper komt in een volgende MR vergadering terug op gelden die vanuit de MR 
kunnen worden gefinancierd. 
-Notulen worden goedgekeurd en op de website geplaatst.  
 

4. Jaarschema 
-Jaarschema (paar aanpassingen). Verder akkoord. 
 

5. 1 pagina plannen 20-21 
-Vakanmanschap versterken -> Evelyn licht dit 1 pagina plan toe. Duidelijk plan. 
-Onderbouw -> Dennis licht dit 1 pagina plan toe. 
Hoe kunnen we het onderwijs goed en beter inrichten nu groep 1 en 2 bij elkaar 
zitten. Begonnen met lessen van de kleuteruniversiteit.  Sabine (IB-er) kijkt mee met 
de voorbereiding van deze lessen. Digikeuzebord wordt steeds meer ingezet. Ze 
zetten meer in op eigenaarschap bij kinderen. 
Onderbouwd via registratie blijft (dit gebeurd tijdens de inloop ’s ochtends).  
-Plusgroep -> Daphne licht dit 1 pagina plan toe. 
Bezig om het team te professionaliseren middels een nascholing. Deze nascholing 
vindt plaats in februari 2021. Hoe signaleren we? Hoe werkt het brein van 
plusleerlingen? Welke ontwikkelingskenmerken tonen kleuters? Welke kinderen 
komen in aanmerking voor de Web-klas? etc. In de onderbouw is gekeken naar 
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uitdagende materialen, om daar middels materialen de plusleerlingen te prikkelen / 
uit te dagen. 
Web-klas is opgestart. Loopt allemaal. Voldoende uitdaging. Afwisselend. Kinderen 
worden er blij van. 
 

6. GMR nieuws 
-Zijn druk met functiewaarderingen.  
-Jaarverslag van KONOT 2019 is geweest.  
-Er is een onderzoek geweest naar de werking van onderwijsgemeenschappen als 
geheel. Hiervan was de samenwerking binnen schoolteams een onderdeel. 
-Opnieuw gesproken over de AVG. Volgende vergadering een presentatie van 
datameesters. Is heel veel registratiewerk. Er moet wel gekeken worden of dit voor 
alle scholen goed geregeld kan worden/haalbaar is. 
-De GMR is nog steeds opzoek naar nieuwe leden. 

 
7. OR nieuws 

Notulen ontvangen. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
Sylvia:  
-Ouderbijdrage van de CNV (mail via Dennis 7-9-2020). Het wetsvoorstel met betrekking tot 
 instemmingsrecht voor de MR t.a.v. de besteding van de ouderbijdrage is aangenomen. De MR heeft 
naast instemmingsrecht op de hoogte van ouderbijdrage ook instemmingsrecht op de besteding. De 
ouderraad zou dus jaarlijks de begroting moeten overleggen aan de MR en vragen om instemming. 
Mail was ter info. 
 
Dennis: 
-Regelement m.b.t. jubilarissen. We moeten hier nog kritisch naar kijken/aanpassen. 
We maken direct nieuwe afspraken. 
 
Dennis sluit de vergaring om 20.25 uur. 
Volgende vergadering: 19 oktober 2020 
 

 
Wat Wie Wanneer 

Notulen van 8 juni doorsturen naar Ine Daphne z.s.m. 

Jaarschema aanpassen Dennis Voor de volgende vergadering 

Regelement m.b.t. jubilarissen aanpassen Daphne Voor de volgende vergadering 

Leesmap doorgeven aan Maike Koop Daphne z.s.m. 

Jasper informeert de MR over MR gelden Jasper Een volgende vergadering 

 


