
 
Notulen MR-vergadering d.d. 8 juni 2020 

Aanwezig namens ouders: Maike Koop, Sylvia Weernink, Nicol Pross (notulen), Tessa Pierik 

Aanwezig namens personeel: Imelda Damink, Evelyn Rikkink, Dennis Kok Kamphuis (voorzitter), 

Daphne Oude Wolcherink  

Aanwezig namens directie: Jasper Diele en Kitty Engelbertink 

 

1.Welkom en opening door Dennis 

Daphne en Maaike zijn voor het eerst aanwezig.  

 

2. Mededelingen en binnengekomen stukken 

 Formatie is rondgestuurd. 

 2 ROC klassenassistenten stagiaires zijn bekend, zij gaan ondersteunen bij de kleuters. En er is 

een leraar in opleiding (lio) gevonden voor groep 5. 

 Net na de vorige vergadering kwam er een bericht over indexatie per leerling. Deze viel positiever 

uit, waardoor er meer geld beschikbar is. 

 De school gaat nog subsidies aan vragen voor ‘Corona gaten in de ontwikkeling’ van kinderen. 

 Jasper is bezig met een terugvalplan i.v.m. Corona. Dit plan wordt deze week in concept naar de 

MR gestuurd.  

 In totaal van de 4 scholen blijven slechts 11 kinderen thuis. Deze kinderen zijn goed in beeld.  

 

3. Notulen MR vergadering 14 mei 2020 

Notulen zijn goedgekeurd.  

 

4. Voorstel vergaderdata 

2020: 

21 september  

19 oktober 

2021: 

18 januari 

15 maart 

17 mei 

21 juni (reserve) 

 

5. Schoolgids (instemmingsrecht)  

Kitty ligt de schoolgids toe. 

MR stemt in met de schoolgids. 

  

6. Evaluatie 1 pagina-plannen + nieuwe 1 pagina plannen 

Afgelopen studiedag zijn de 1 pagina besproken.  

 Onderzoekend leren vorig jaar mee begonnen. Groep 3 en 4 gaan ook verder met Blink. 

Topografie gaat verder voor 7 en 8. Er wordt steeds meer groepsoverstijgend gewerkt, waardoor 

leerkrachten veel met elkaar mee kijken. Er is een aantal themaweken per jaar. 

Borgingsdocument is vastgesteld en wordt in de kwaliteitscyclus opgenomen. Dit paginaplan is 

daarmee afgesloten.   



 
 Vakmanschap versterken. In Coronatijd geleerd om met filmpjes instructie te geven. De lessen 

m.b.t. vakmanschap zijn niet doorgegaan. Elke groep zelfde indeling op het whiteboard en ook de 

doelen. In 2020 na de vakantie bijscholen. Er is een mapje aangemaakt voor het delen van 

successen.  

 Plusgroep. Naam: Webklas. Er is een online start gemaakt d.m.v. een gesprek per kind. Kinderen 

zijn geselecteerd in overleg met de IB-er. Op rekenen is er een doorgaande lijn ontwikkeld. De 

Webklas gaat fysiek volgend jaar starten. Signaleren van kinderen, die in aanmerkingkomen voor 

deze plusgroep, is nog een aandachtspunt. Er moet nog een doorgaande lijn komen voor taal. 

 Onderbouw. Er was een plan gemaakt. Inloop is anders vorm gegeven. Er wordt meer gewerkt in 

kleine groepen en met maatjes. Door Corona is het wel stil komen te liggen. Op dit moment is de 

werkgroep bezig met het samenstellen van nieuwe doelen.  

Opmerking: volgende keer de 1 pagina plannen vooraf rondsturen.  

 

7. Jaarverslag MR 

Kleine aanpassing van het jaarverslag verder is deze akkoord bevonden. 

 

8. Rooster van aftreden / overnemen van taken 

Rooster is rond. Imelda en Nicol treden af en er zijn twee nieuwe leden Maike en Daphne. 

Een aantal taken moet nog verdeeld worden.  

Notulist: Daphne Oude Wolcherink.  

Financiën: Tessa Pierik.  

 

9.  Inzetten van reservegelden MR 

Voorstel is om het te besteden aan ICT. Het idee is om een aantal laptops aan te schaffen, waarop 

meer programma’s kunnen draaien. Dennis informeert Jasper.  

 

10. Reglement m.b.t. jubilea 

Volgende vergadering nieuw reglement vaststellen.  

 

11. GMR nieuws 

Op 25 augustus wordt er weer een basiscursus MR georganiseerd. Wellicht is dit iets voor de nieuwe 

leden. Maike en Daphne willen wel deelnemen.  

GMR is nog steeds op zoek naar nieuwe leden namens de ouders.  

 

12. OR nieuws 

Niet ontvangen. 

 

13. Rondvraag en sluiting 

Imelda en Nicol bedank de MR leden voor de prettige samenwerking.  

 

Dennis sluit de vergadering om 21.15 uur. 

Volgende vergadering: 21 september 19.30 uur.  

 

 



 
Wat Wie Wanneer 

Volgende keer de 1 pagina plannen 
vooraf opsturen. 

Leerkrachten Indien dit op de agenda staat 

Jasper informeren over MR gelden Dennis Voor volgende vergadering 

Reglement jubilea vaststellen Iedereen Volgende vergadering 
 


