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Notulen MR vergadering  
Donderdag 8 april 20.00 (via Teams) 

 
 

   

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

 
 

1. Opening  
Dennis opent de vergadering om 20.00uur in Teams. 
Zelftesten wordt naar punt 4 verschoven. 
 

2. Mededelingen / binnengekomen stukken   
Samenwerking KONOT en TOF.  
Onderzoekt loopt. Gesprek met mensen van Leeuwendaal. Goed onderzoek. Goede 
vragen. Over de samenwerking die er nu is binnen KONOT zijn we heel tevreden.   
Een kans: samen met TOF worden we groter, waardoor de overhead per leerling 
vanwege schaalvoordeel lager wordt. Qua scholen/leerlingen lijken we op elkaar. Als 
directie zien we wel een interessante moeilijkheid: Binnen de KONOT is er 
samenwerking in onderwijsgemeenschappen. Binnen de TOF wordt niet gewerkt 
met onderwijsgemeenschappen en een poging hiertoe heeft niet geleid tot een 
definitieve keuze. We werken op dat vlak vanuit een andere filosofie. Dit moet goed 
worden onderzocht als er een eventuele grotere  vorm van samenwerking komt. 
Binnen KONOT is er nu een professionele samenwerking tussen directeuren en 
locatieleiders (korte lijntjes). Binnen KONOT heerst er wel een ‘wij’ gevoel. 1 juni 
komt er een terug koppeling. 
 
De belangrijkste vraag is: ‘Hoe behouden we de korte lijnen (directies-locatieleiders-
medewerkers) en hoe houden we onze filosofie vast?’. 
 

3. Notulen vorige vergadering  
Notulen van 26-10-2020 worden goedgekeurd en worden op de website geplaatst. 
 

4. Corona 
- Terugblik thuiswerkperiode 
We praten via mentimeter over de ervaringen van ouders, leerkrachten en directie.  
 
Ouders: positief t.o.v. de vorige keer. Van ouders vraagt het meer sturing bij 
kinderen in de onderbouw. Grote betrokkenheid vanuit het team. Waren de 
kwetsbare gezinnen in beeld? Het thuiswerken heeft hier en daar best wel zijn 
weerslag gehad op bepaalde gezinnen. Het was voor sommige kinderen best wel 
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ingrijpend.  Mooi om te zien dat er aandacht is geweest voor het weer bij elkaar 
komen van de groepen na de lockdown (Rots & Water). Belangrijk om welbevinden 
van kinderen en gezinnen in de gaten te houden de komende tijd. 
Directie: Iedereen werkt vanuit zijn eigen kennis en kunde en rol. Grote 
betrokkenheid, goede samenwerking ouders-school-leerling. Stagiaires moeten we 
zeker niet vergeten.zij hebben ontzettend veel werk uit handen genomen van de 
leerkrachten.  
Leerkracht: individuele contacten fijn. Vooral basisvakken aangeboden. Leerkrachten 
kijken er positief op terug. Grote motivatie bij de kinderen / ouders. Veel 
afwisselende werkvormen deden het goed bij de kinderen. 
 
- Het protocol (covid) 
Hopelijk wordt na 23 april het protocol wat aangepast.  
Zelftesten: je mag kiezen om het niet te doen. Het kan ons helpen om de school 
veilig en open te houden. Aan het team is nu gevraagd (per mail) of ze willen laten 
weten of ze daadwerkelijk deze testen gaan gebruiken. 
 
- Nationaal onderwijsprogramma   
Binnen het team hebben we per groep een voorsortering gemaakt bij welke kinderen 
er op cognitief en sociaal-emotioneel gebied achterstanden zijn. 
Blij met het geld dat gaat komen, maar het wordt een uitdaging om het geld (op tijd) 
in te zetten. Er wordt gekeken per school, omdat de 4 scholen van de OG best 
verschillend zijn. Het wachten is nu op de zelfscan. De MR wordt op de hoogte 
gehouden van de bestedingen van het geld. 
  

5. Toets overzicht midden cito   
Iedereen verdient een grote pluim. Kinderen zijn ondanks de thuiswerkperiode goed 
gegroeid. Gemiddeld genomen hebben we het als school goed gedaan. De getallen 
zijn gemiddelden van de groepen. Deze gemiddelden laten niet zien wat de 
leerachterstanden zijn van individuele kinderen (cognitief en sociaal-emotioneel).  

 
6. Werkverdelingsplan  

Jasper gaat het werkverdelingsplan zoals besproken is binnen het team uitleggen. 
Verder geen bijzonderheden. MR personeelsleden stemmen hiermee in. 

 
7. Stand van zaken 1 pagina plannen  

1 pagina plan: EDI (vakmanmanschap versterken) 
Mooi samen een start gemaakt met het team. We zouden in principe dit schooljaar 
afronden. Zijn tot de conclusie gekomen dat het jammer is om nu te stoppen. We 
willen graag de verdieping zoeken. We gaan tot het einde van dit kalenderjaar door. 
Bijeenkomst met de extern deskundige en de groepsbezoeken worden weer 
opgepakt. 
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1 pagina plan: Plusaanbod 
Zeer tevreden over het opstarten van de Web-klas. Terugkoppeling naar ouders is 
ook geweest (komt in het rapport). Groep 8 gaat uit de Web-klas, maar ze worden 
mentor van de kinderen van groep 4 die gaan starten in de Web-klas. Koppeling naar 
de ouders toe wordt als positief ervaren. 
Cursus: tot op heden hebben we nog geen scholing gehad. Wordt opgepakt. 
Plusaanbod voor taal: Instructie technisch gaan we dit nu wegzetten bij Evelyn op de 
donderdagen dat er een LIO-er in haar klas lesgeeft. Ze gaat na de meivakantie 
starten met instructie van het plusboek taal. 
Doorgaande lijn plusaanbod onderbouw: we zoeken samen naar een mooie 
verbinding. 
 
1 pagina plan: Onderbouw 
Onderbouwd blijft een punt voor volgend schooljaar. Hier wordt kritisch naar 
gekeken.  
Plusaanbod blijft een aandachtspunt. Dit gebeurt al wel steeds meer, maar hier is 
zeker nog winst te behalen. 
Digi-Keuzebord: heeft volgend jaar ook nog aandacht nodig.  
Nu met 2 kleinere groepen is er wel voldoende ruimte om te experimenteren. 

 
8. Rooster van aftreden   

Dennis deelt het rooster van aftreden. Dennis en Tessa  zitten er nu 3 jaar in. Beiden 
gaan nog 3 jaar door.  
  

9. Financieel overzicht MR (Tessa)  
Verder geen bijzonderheden. Er is niets af gegaan en niets bijgekomen. 

 
10.  Jubilea  

 K Besproken. Evelyn en Tessa houden contact. M besproken. Evelyn vraagt 
Tessa/Sylvia. 

 
11. GMR nieuws  

- Brief samenwerking KONOT – TOF 
Nieuwsgierig naar hoe dit verder wordt opgepakt. Luisteren naar wat medewerkers 
daarbij voelen. 
- Onderzoek functioneren onderwijsgemeenschappen 
Doorschuiven naar de volgende vergadering. 

 
12. OR nieuws  

 Zie OR notulen. 
 

13. Rondvraag en sluiting  
-- 
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Actielijst 
 

Wat Wie Wanneer 

Gelden van de MR (hoe zien we dat en wat kunnen 
we ermee doen). 

Dennis Volgende vergadering 

21 juni 2021 

Goedgekeurde notulen van 26 oktober 2020 
plaatsen op de website. 

Daphne 

(Ine vragen) 

z.s.m. 

Rooster van aftreden borgen Dennis z.s.m.  

Financieel overzicht MR op de agenda Dennis Volgende vergadering 

21 juni 2021 

Onderzoek functioneren 
onderwijsgemeenschappen 

Tessa Volgende vergadering 

21 juni 2021 

Afspraken m.b.t. aftreden langslopen en borgen 

 

Dennis Op de agenda zetten in 
schooljaar 21-22. 

 
 
Besluitenlijst 
 

Wat Wie Wanneer 
 

Instemmen werkverdelingsplan MR 
personeel 

08-04-2021 

Instemmen verlengen schoolplannen 

 

MR 08-04-2021 

 


