
Agenda MR vergadering van donderdag 14 januari 2021

Aanvang 19.30 uur digitaal via Google Meet

1. Opening/vaststellen van de agendapunten (M)

2. Notulen 10 november (M)

Notulen van 10 november is akkoord bevonden.

3. Post/Mail (M)

GMR heeft gevraagd om een keer kennis te maken. Secretaris en voorzitter hebben

samen besloten dit te doen wanneer de MR vergadering weer op school plaats kan

vinden in plaats van online.

4. Mededelingen vanuit team/Gmr (M)

a. Personele mededelingen
b. Leerling mededelingen

5. Noodopvang en thuisonderwijs (A)
a. Er maken op dit moment veel ouders gebruik van de noodopvang. Wanneer

zij hier gebruik van willen maken, geven zij dit via de mail aan bij de directeur.
Er maken nu twee keer zoveel ouders gebruik van de noodopvang dan tijdens
de lockdown in maart 2020. Er zijn pieken van leerlingen op maandag,
dinsdag en donderdag. De vraag naar opvang is nu uitgezet tot 9 februari
richting ouders. Binnen het team hebben we besproken hoe we deze grote
aantallen zo goed mogelijk op kunnen vangen. Dit blijft puzzelen hoe we de
opvang rond krijgen met leerkrachten en stagiaires.

b. Over het thuisonderwijs heeft de oudergeleding niets speciaals gehoord. Het
is voor ouders wel lastig om dit allemaal rond te krijgen. Kinderen zijn thuis
lastiger aan het werk te krijgen dan op school. Kinderen zien ouders ook niet
als leerkrachten en nemen hier minder van aan. Het is ook lastig dat je een
andere rol hebt als ouder dan als leerkracht.

c. Contact met de leerkrachten via Google Meet wordt door de kinderen als
zeer waardevol ervaren. Vooral in kleine groepjes of één op één.

d. Ouders begeleiden de kinderen de hele dag. Wanneer zij dan een mail krijgen
van de leerkracht dat het verkeerde werk gemaakt is, kan dat hen frustreren.
Opmerkingen via de mail soms kunnen verkeerd vallen, goed om hier nog
eens extra rekening mee te houden.

e. Ouders en kinderen vinden het ook prettig om af en toe in werkboeken en/of
te werken in plaats van op Snappet. Dit komt enerzijds door de keuze voor
Snappet. Anderzijds is het ook omdat we zo min mogelijk ophaalmomenten
willen plannen, vandaar dat er minder afwisseling in taken is. Leerkrachten
doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen op niveau blijven,
daarvoor hebben zij ook Snappet nodig.

f. Het lesaanbod is nu van 9 tot 11, we zijn nu aan het bekijken of we hier nog
een uur aan kunnen plakken. De units bekijken dan hoe ze op een andere
manier kunnen werken dan alleen in Snappet. Oudergeleding geeft aan dat ze
de taken eigenlijk nooit halen binnen de twee uur.

6. Algemene tevredenheidsenquête (A)



a. Deze is PlatOO breed. Deze wordt een keer per twee jaar uitgezet. Het is even
kijk wat dit nu gaat doen in verband met Covid-19.

7. Marktpositie (A)
a. PR werving nieuwe leerlingen

i. Er komen nieuwe aanmeldingen binnen, maar niet door de PR.
ii. We doen rondleidingen en er komen nieuwe ouders op gesprek.

iii. Er zijn veel ouders die hebben gebeld naar aanleiding van de brief van
de gemeente.

8. Update rapportage (M)
a. De snappet uitdraai van de afgelopen keer heeft best wel wat teweeg

gebracht bij ouders en kinderen.
b. In februari komt er een overbrugging van de rapportage. Alleen de Snappet

uitdraai is niet prettig voor leerkrachten, ouders en kinderen. Het persoonlijke
praatje van de leerkracht werd hierin gemist.

c. De verschillende units ontwerpen nu een voorlopig verslag voor februari.
9. Schoolgids (M)

a. Fijn wanneer de MR hier nog even naar kijkt en feedback geeft, zodat de
schoolgids goed vormgegeven kan worden komend schooljaar.

10. Zorgstructuur (A)
a. Het is soms lastig om terug te vinden wat doen wij en hoe vind ik dat terug?

Daarom is er een opzet van de zorgstructuur gemaakt als leidraad waar we op
terug kunnen pakken. Dit is gekoppeld aan de nieuwe manier van werken bij
ons op school. Wij gaan werken via de teamgecentreerde
organisatiestructuur (TOS).

b. De zorgstructuur is een traject dat loopt binnen de school waar wij ook op
studiedagen aandacht aan besteden, zodat we hier als team in groeien.

11. Analyse E-toetsen (A)
a. Niet geheel realistisch 2020-2021 vanwege Covid-19.
b. Analyse ziet er wisselend uit. In het verleden is er actie gezet op rekenen. Dit

is toen ook besproken in de MR.
c. Er zijn grote verschillen te zien in resultaten in de verschillende jaren. De

intern begeleider en directeur kijken hier kritisch naar wat is er toen gebeurd,
zijn er wisselingen van leerkrachten geweest? Hoe kunnen zij deze verschillen
tussen de verschillende jaren verklaren?

12. Verkiezing oudergeleding MR (A)
a. De zittende leden moeten bekijken of ze weer verkiesbaar gesteld willen

worden en of er eventueel andere ouders zich verkiesbaar stellen. Beide
leden waarvan de termijn afloopt, stellen zich weer herkiesbaar.

b. Er wordt hiervoor een brief opgesteld om te vragen wie zich kandidaat
stellen. Daarna een voorstel brief voor alle verkiesbare kandidaten, daarna
wordt er een stemming gehouden. Twee leden van de PMR regelen dit. De
verkiezingen worden in april/mei gehouden.

13. Bijdrage kamp eventueel verhogen (A)
a. De kans dat het kamp door kan gaan is gezien Covid-19 nihil. Hierover gaan

we dus ook nog niets communiceren. De vergaderingen wat betreft de
organisatie van het kamp worden ook nog even uitgesteld.

b. Dit punt wordt verplaatst naar 2021-2022.



14. Besteding ouderbijdrage (A)
a. Er zijn een aantal ouders die nog niet betaald hadden. Dit aantal is veel hoger

dan andere jaren. Directie gaat achterhalen hoe het komt dat het dit jaar
hoger is dan andere jaren.

b. Er is bekeken of dit niet via een brief kan, maar via de schoolapp. Dat is helaas
niet mogelijk.

c. Wellicht zou dit ook een doorlopende incasso kunnen zijn. Hier wordt navraag
naar gedaan.

15. Etentje met KMR plannen (M)
a. Dit is mits de Covid-19 regels voor de laatste MR vergadering in juni.

16. Rondvraag

(M)= mededelingen

(A)= agendapunt

(V)= vragen

(a)= adviserend

(i)= instemming


