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1. Opening, vaststelling van de agenda 
2. Ingekomen post. Twee reacties Een hele positieve reactie en een minder 

positieve. De punten hebben we besproken. Omdat we in de mr. geen andere 
berichten van ouders hebben gekregen, wachten we op de uitslag van de 
enquête om de reactie mee te nemen in het algemene beeld.  
De aangeboden online cursus mr. is niet gevolgd. 

3. Mededelingen directie 
o Formatie, werkdrukgelden en personeelszaken 
o Monique heeft met een PP ons meegenomen in de wettelijke 

uitgangspunten van de bekostiging voor personeel en materiaal voor 
het primair onderwijs en daarna toegespitst op onze school. 
Er zijn 3 subsidies, corona achterstanden is opgemaakt met 
achterstanden wegwerken door inzet Esther, Wendy en Gemma, 
nationaal programma onderwijs 0.3, subsidie extra mankracht. En 
subsidie extra materialen. (chromebooks van gekocht) 
Dit jaar wordt er begroot op 0%. Als er te weinig was kregen we 
voorheen geld uit de knelpuntenpot. Dit heeft het bestuur niet 
voortgezet. 
Het tekort van 0.29 om 8 groepen te maken wordt nu aangevuld met de 
subsidie nationaal programma onderwijs. 
Iedereen met een vaste aanstelling houdt deze en ook de tijdelijke 
uitbreiding bij deze teamleden kan blijven bestaan. 
Er komt formatie vrij. Er zijn mensen van buitenaf (in de stichting) die 
hebben aangegeven dat ze bij Op weg willen werken. In april willen de 
directies de vacatures vrijgeven, na gesprekken met teamleden. 
Het formeren van 8 groepen heeft de voorkeur om diverse redenen. 
Waaronder: Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de grootste  
kansenongelijkheid is ontstaan in de groepen 2, 3 en 4, als gevolg van 
het thuisonderwijs.  
De werkdrukgelden besteding wordt akkoord bevonden door de pmr.  

o Corona update 
Omdat Gemma positief getest geweest is, hoeft zij niet in quarantaine 
als er een nieuwe besmetting is op school. 
Leerkrachten met corona gerelateerde klachten zijn allen negatief 
getest. Gedurende de maanden dat we open zijn, zijn diverse 
leerkrachten getest. Allemaal met sneltest. In de ochtend getest en bij 
negatieve uitslag meteen voor de groep. Daardoor is er geen uitval bij 
leerkrachten met klachten. 

o Inzet extra gelden worden in het mt verantwoord. Een nieuwe taak voor 
de directie. 
 
 

 



4. Mededelingen PMR Terugblik studiedag. Online studiedag. Implementatie van 
de seo methode Kwink. Sociaal emotioneel leren doe je niet alleen op school. 
Daarom is  communicatie naar buiten en zichtbaarheid in de school belangrijk. 
Er is gezocht naar manieren om met ouders te communiceren, Er wordt 
gedacht aan de koelkastposter, en een ouderavond. Via de posters die in 
school opgehangen worden wordt zichtbaar aan welke competentie we 
werken. We willen ons nog verder verdiepen in het waarom, wat en hoe. En er 
moet nog een koppeling gemaakt worden met protocol gewenst gedrag 
 
Ideeën over de in te vullen bijzondere dagen als Pasen, Koningsdag, 
vervanging van schoolreis etc. Online studiedag volgen is niet slecht bevallen. 
Liever gewoon, maar ook deze dag was effectief. De doelen voor het jaar zijn 
tot vreugde goed op koers. Monique ziet dat de borging van de lijnen die 
uitgezet zijn nu minder goed te volgen is omdat ze minder in de groepen kan 
kijken. Verkeersexamen heeft groep 8 vorig jaar gemist. Dat wordt dit jaar 
ingehaald 
 

5. Mededelingen OMR: Geen mededelingen 
 

6. Taakbeleid leerkrachten 
Procedure van het taakbeleid en het verwerken in Cupella. Pmr geeft positief 
advies en is te spreken over de transparantie. Stagebegeleiding wordt 
aangepast, omdat de leerkrachten nu meerdere stagiaires per jaar begeleiden.   

7. Ochtend inloop 
Er is een inventarisatie gemaakt met alle voor en nadelen die het team heeft 
herkend. Afschaffen van de inloop is zeker niet passend voor ons team, en het 
ontwikkelingsgericht onderwijs. In een aangepaste vorm kan hij wel 
verminderd worden. 
De inloop wordt als vriendelijke, rustig, gestroomlijnd ervaren door de omr. 
Team gaat bedenken welke vorm te gebruiken als de scholen weer normaal 
open kunnen. Het komt op de schoolvergadering. 

8. Wijzigingen schoolgids en wegwijzer. Foto van de vertrouwenspersonen 
toevoegen, met toestemming. Iedereen mag nog aanvullingen geven, zijn er 
zaken die missen? Nu met hybride onderwijs? 

9. Jaarlijks vaststellen MR statuut. Statuut klopt niet geheel met het reglement. 
Zo staat in het reglement nog de oude zittingstermijn. Dit sturen we naar 
Dorette. 

10. Begroting 2021 Kopieerkosten en leermiddelen zijn al flink verminderd. 
Begroting is goedgekeurd. Door pmr en omr 

11. Follow-up audit. Volgend schooljaar gaat het over effectief lesgeven. Hoe is de 
afstemming voor alle leerlingen. Differentiatie. Dit is kwaliteitsbewaking uit 
eigen stichting.  

12. Rondvraag. Geen rondvragen. Volgende vergadering zal waarschijnlijk weer 
online plaatsvinden, al hopen we van niet. 


