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1. Opening, vaststelling van de agenda 

2. Notulen 18-06-2020 goedgekeurd 

3. Mededelingen directie 

- Start schooljaar Goede start met drie nieuwe mensen, goede sfeer, verbinding met 

ouders gaan via Parro, er wordt sneller gebeld. Monique komt vaker naar de poort.  

- Schoolfruit, Hoge respons van ouders op de vraag of er behoefte is aan schoolfruit. 

Parro werkte razendsnel met een Google-forms die Monique heeft ingezet.   

Subsidieaanvraag corona-achterstanden, is toegekend voor 3 maanden, Team is 

geïnformeerd. We krijgen gelden om corona achterstanden weg te werken. We 

hebben 0.8 formatie oktober t/m december en nog wat geld over om materiaal aan 

te schaffen. Groep 6 en 7 op groepsniveau. Uit de cito zal blijken hoeveel %  van 

de leerlingen geen groei heeft gemaakt in de corona periode. (landelijk is dat 10-

20%) Eigen personeel is gevraagd of er ruimte is om in deze maanden meer te 

werken. We kunnen geen mensen aannemen omdat het over 3 maanden gaat. ZZP-

ers werven is een optie. Met eigen personeel redden we 0.8 niet volledig.  

De vormen waarin we de achterstanden kunnen wegwerken zijn: Kleinere groepen 

(Is bij ons alleen op groep 6 van toepassing)  Langere onderwijstijd, Andere vorm 

van instructie geven. Bijv intensief en de basisinstructie apart geven.  

Een instructieleerkracht inzetten.  

Team denkt overal over mee.  

Als er een leerling langere tijd thuis is. wordt er online aanbod gegeven. Dat is 

maatwerk. De oplossingen die nu gebruikt zijn: Er wordt een chromebook in de klas 

gezet, zodat het kind kan meekijken. Kind kan ook meedoen met werken in groepjes 

of samen met een vriendje, omdat het chromeboek meekan met een groepje. 

- Studiedag.  

- Het jaarplan besproken. Er komt binnenkort een nieuwe SEO-methode, we testen 

er nu twee en we testen twee technisch-begrijpend  leesmethodes. 

- IVN buitenlessen zijn te koop, een tip om de gelden van de kledingbeurs aan te 

besteden.. 

- Erik heeft nog een tarp voor de buiteneducatieruimte en neemt het op met Kasper 

om deze te installeren.  

- Onderzoekend leren, Protocollen omgaan met gedrag, pestprotocol, protocol 

doubleren en versnellen. 

- Gezonde school gaat over invoering van lentekriebels, dit is ook afhankelijk van 

de keuze van de seo methode. 

- Leerling gesprekken doen leerkrachten in de vorm van doelengesprekken 

- presentatie SEL en jeugd consulent, werken met het pedagogisch plan 

- Leerlingenraad gaan we oprichten. Streven in januari 2021 van start 

- Er komen deze maand nieuwe meubels voor groep 3. 

- Nieuwe leerkrachten zijn een goede aanvulling op ons team dat ook in de nieuwe 

samenstelling prettig en open op een gelijkwaardige manier met elkaar 

communiceert..  



4. Mededelingen PMR Johannet is bij cursus werkverdelingsplan geweest van CNV 

speciaal voor mr en gmr. 

5. Geen mededelingen OMR 

6. Financieel jaarverslag MR is goedgekeurd. 

7. Bespreken secretarieel jaarverslag MR. Daar moeten nog wat aanpassingen in.  Komt 

volgende keer weer op de vergadering. 

8. Stukje MR voor Parro en de webside incl foto, foto is gemaakt. Erik schrijft een 

stukje. 

9. Activiteitenplan MR 2020 – 2021 Johannet en Yvette gaan opzoek naar 

samenwerkingsdocument mr en ov en sturen het naar Mieke. Gelijke dagen model kan 

eruit. Inkomende post toevoegen. Ouderavond/thema-avond, woord evaluatie 

verwijderen omdat we niet weten wanneer deze gaat spelen. .  

10. Scholing MR, schuiven we op de lange baan (werkdruk), 

11. Thema avond 2020 Wat ouders nu graag willen weten is hoe het nu in school gaat.  

Er is weinig animo voor een digitale thema avond. En omdat er meestal max 25 ouders 

komen, kun je met inschrijving wel de thema avond fysiek door laten gaan. 

Voorkeur voor ruimte voor gesprek met ouders onder elkaar. De avond met Pepijn is 

toen goed bevallen. Waarin ouders aan de gang gingen met stellingen. 

Andere vorm te kiezen dat informatie verstrekken door alleen zenden. Actieve 

werkvormen zoals wij ook met de leerlingen doen.  

 

12. Begroting OV en ouderbijdrage adviesrecht door omr. De ouderbijdrage blijft 

hetzelfde. Dat wordt gewaardeerd, echter als blijkt dat volgend jaar daarmee een grote 

verhoging komt heeft deze keuze niet de voorkeur. Over de inhoud van de begroting 

worden de volgende vragen gesteld: Hoe wordt 4000 euro besteed aan feest en 

schoolreis, 1000 aan klassen budget? Specificeren. 

Goed idee om groep 8 mee te laten gaan op schoolreis, omdat ze dat vorig jaar gemist 

hebben,  

13. Voortgang gymzaal. Deze blijft, als de raad het goedgekeurd, en dat verheugd ons. 

14. Traktatiebeleid omr: geen negatieve reacties. Leerlingen geven goede signalen af dat 

ze verjaardag leuk vinden. Pmr heeft geen negatieve reacties gehoord. Het invoeren 

van het traktatiebeleid is soepel gelopen door een mooie aanloopperiode en het 

natuurlijke oefen moment dat door COVID-19 gemaakt is. Dit zou ook een goede tijd 

kunnen zijn om het inloopmoment onder de loep te nemen. OMR geeft aan dat zij het 

afgeven aan het hek als voordeel ervaren: Zelfstandigheid kind, tijd technisch, rust in 

school. Maar ze vinden het belangrijk dat er laagdrempelige kansen blijven om in 

school te komen. Voor jonge leerlingen is afgeven aan het hek geen ideale vorm. 

PMR ziet dat vooral bovenbouw geen inloopmoment behoeft en dat de kleuterbouw 

wel baat heeft bij deze vorm. Het zal ook op teamniveau besproken moeten worden, 

ook ivm lestijd.  

15. Er zijn geen rondvragen. 


