
 

 

Notulen MR vergadering 20-1-2021 

Aanwezig: Jacobine, Monique, Karin, Wendy, Anetta,  Judith en Patricia (notulist) 

Afwezig: Natasja en Pauline 

 

 MR-geleding met directie 

1. Opening vergadering en opmerkingen: 

De voorzitter opent de vergadering en heet Jacobine welkom, er volgt een korte 

voorstelronde. 

 

2. Notulen van de vorige keer 

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. 

Monique zal Tessa vragen de notulen op de site te zetten. 

 

3. Zieke leerkrachten/ouders/kinderen 

Er wordt kort gesproken over ziekte en afwezigheid binnen het team en langdurig zieke 

kinderen.  

 

4. GMR 

SCOH breed is er een schoonmaakactie gestart van de ventilatiesystemen en er zijn 

kooldioxide meters op de scholen. Bij de Ark zijn er aanpassingen gedaan aan de ramen 

zodat deze beter open kunnen. 

Er zijn verder vanuit de GMR zijn er geen mededelingen. 

 

5. Lockdown! Hoe loopt het nu? 

De ouders van de MR laten weten hoe zij het thuisonderwijs ervaren met de kinderen. De 

ervaringen zijn wisselend. 

 

Vanaf volgende week wordt gestart met dagelijkse online lessen. De reden hiervoor is dat de 

kinderen te weinig contact hebben met de leerkrachten. Het is belangrijk dat de school alle 

leerlingen goed in beeld houdt en de school wil de kinderen ook structuur blijven bieden. 

Normaal moeten kinderen ook dagelijks naar school, nu hebben zij dagelijks online les. 

Afwezigheid dient dan ook net als normaal gemeld te worden. 

 

Er zijn steeds meer kinderen in de noodopvang, soms wel 40 tot 50 kinderen per dag. De 

groepen 1/ 2, 3/4/5 en 6/7/8 zijn gecombineerd. Groepen 3 en 4 hebben de meeste hulp 

nodig. Als de groepen te groot worden moet er gekeken worden of de groepen anders 

moeten worden ingedeeld. In de groepen 1 en 2 zijn steeds meer kinderen die geen 

Nederlands spreken. Over deze kinderen wordt nog overleg gevoerd of deze mogen komen 

naar de noodopvang voor een dagdeel. 

 

Er waren geluiden van ouders dat de kinderen die naar de noodopvang zijn geweest thuis 

kwamen met huiswerk. Ouders hadden verwacht dat dit werk op school gedaan zou worden. 

Verschil met normaal is dat de kinderen geen les krijgen en zelfstandig aan het werk moeten.  

 



 

 

Of een kind naar de noodopvang mag komen wordt besloten door de leerkracht in overleg 

met de intern begeleider of de directie.  

 

Alleen MR-geleding 

6. Werving nieuwe directeur 

Bij de vergaderstukken hebben de MR-leden de procedure ontvangen rondom de werving 

van de nieuwe directeur. Deze procedure klopt niet met wat eerder is afgesproken met dhr. 

Van Drielen. Afgesproken is dat er 1 ouder en 1 leerkracht vanuit de MR in de 

benoemingscommissie zit.  

 

In de procedure staat ook beschreven dat er 2 gespreksrondes zijn en dat de sollicitant een 

opdracht moet doen. Onduidelijk is of deze opdracht door de MR bedacht moet worden.  

 

Monique mailt onze vragen aan dhr. Van Drielen en zal het antwoord vervolgens 

terugkoppelen. 

 

7. Rondvraag 

De ouders van de MR vragen zich af hoe de school omgaat met de Cito-toetsen die gemaakt 

hadden moeten worden in de afgelopen periode en hoe het gaat met de rapporten. 

De leraren geven aan dat de Cito-toetsen niet doorgaan, dat er geen cijfers worden gegeven 

en dat er ook geen rapport zal worden uitgedeeld deze periode. 

 

8. Volgende vergadering 

De eerstvolgende vergadering is donderdag 4 maart om 19.30 uur 

 

 

 


