
Notulen MR vergadering 11 maart 2021. 

 

Aanwezig: Anita, Prema, Yolanda, Marlies, Marit en 3 toehoorders 
Afwezig met kennisgeving: Christa en Maartje 
 
 

1. Notulen vorige vergadering. 
       Bij punt 6 van de vorige notulen d.d. 14 januari worden de reparatiekosten   
       toegevoegd. Daarna worden de notulen goedgekeurd. 
 
2. Corona-update. 

Op dit moment zitten de kinderen uit groep 1 t/m 3 een aantal dagen thuis in 
quarantaine i.v.m. een corona besmetting. Ook groep 5-6 zit in quarantaine vanwege 
een mogelijk besmetting. 
De start van het naar school gaan na een aantal weken thuisonderwijs is goed 
geweest. Het is fijn om de kinderen weer fysiek onderwijs te kunnen geven. Ook de 
kinderen en ouders ervaren dit als prettig. Kinderen hebben elkaar gemist. Op dit 
moment is het wel hectisch, met alle besmettingen en proberen we het beste ervan 
te maken. In Classroom worden lessen en de weektaak gezet indien een klas of een 
leerling niet naar school kan. 
In de groepen 4 t/m 8 zijn we begonnen met de Cito toetsen. Groep 2 en 3 heeft deze 
week nog niet veel kunnen maken i.v.m. de quarantaine. Groep 1 wordt niet 
getoetst. We proberen de Cito toetsen in maart af te ronden, maar door de 
besmettingen het kan zijn dat dit niet lukt. Als dit het geval is, zullen de analyses en 
de besprekingen van de Cito’s ook op een later moment plaatsvinden. 
 
Waarom de Cito’s afnemen en niet alleen de methode toetsen? 
Hier is bovenschools voor gekozen. Bovendien geven de Cito’s een duidelijker beeld. 
De Cito toetst wat er in het eerste helft van het schooljaar aan de orde is geweest en 
hieruit kan een leerkracht duidelijke hiaten halen, waarmee het aanbod tot aan de 
zomervakantie goed bepaald kan worden. Een methodetoets, toetst alleen wat er in 
een kortere periode aan bod is geweest. 
 
Er komt een budget voor achterstanden. Dit is 170.000 euro voor een gemiddelde 
school (boven de 160 leerlingen). Dit bedrag is voor 2 jaar. Binnen Leerplein moet er 
nog afgesproken worden hoe dit aangestuurd gaat worden. Waarschijnlijk zal er per 
school gekeken worden waar op ingezet moet worden. Wat is er nodig op dit 
moment? Dat kan zijn extra materialen, extra handen in de klas, vakdocenten enz. De 
school kan n.a.v. toetsen en observaties kijken waar behoefte aan is. Voor elke 
school zal dit maatwerk worden. Het streven is om het budget meteen volgend 
schooljaar in te zetten. 
 

3. Anti-Pestprotocol OBS Beekbergen. 
Het anti-pestprotocol is door het team gemaakt en naar de oudergeleding van de MR 
gestuurd om hiernaar te kijken en mee te denken. De oudergeleding heeft een aantal 
punten ter aanvulling / verbetering. Anita zal deze punten verzamelen en naar 



Yolanda toesturen. Deze punten zullen aangepast / toegevoegd worden en het anti-
pestprotocol zal opnieuw met het team besproken worden, daarna weer in de MR. 
De oudergeleding mist vooral het implementatieplan en de monitoring hiervan.  
 
Prema geeft aan dat op de site van VOO staat dat de oudergeleding ook 
instemmingsrecht heeft m.b.t. dit protocol. Yolanda gaat dit nakijken. 
Marlies en Marit vertellen hoe het missiestatuut, de methode Goed Gedaan en TLIM 
gebruikt wordt in hun klassen. Hoe het in de andere (bovenbouw) klassen gaat is niet 
besproken. Maar alle groepen werken hiermee.  
De nieuwe IB-er is ook onze nieuwe vertrouwenspersoon. 
 
Nog twee belangrijke vragen vanuit de oudergeleding: 
- Waarom komt de vragenlijst van Zien (sociaal-emotionele ontwikkeling) niet 

terug in protocol? Yolanda gaat dit toevoegen, want dit is een hele mooie 
waardevolle aanvulling. Dit hoort ook in het anti-pestprotocol.  
Er is nu in Parnassys ook een koppeling tussen Zien en TLIM. 

- Wat wordt er gedaan als het anti-pestprotocol niet blijkt te werken? 
Dan zal de school een stap verder moeten gaan door bijvoorbeeld externen in te 
schakelen voor een groep, een leerling of ouders, zodat de juiste hulp geboden 
kan worden. 

 
4. Begroting 2021 OBS Beekbergen. 

De begroting wordt besproken.  De kostenpost OLP is hoog, hiervoor moet er geld uit 
de reserves onttrokken worden. De kosten zijn zo hoog, omdat veel geld naar 
licenties gaat. De licenties zijn nodig voor het gebruik van de methodes en moeten 
betaald worden per school en helaas niet per leerling.  
Het is moeilijk om iets weg te laten uit deze kostenpost, omdat de school deze 
materialen nodig heeft. Het deel wat uit de reserves is gehaald, komt ten goede aan 
lesmateriaal voor de kinderen en hebben we dus echt nodig.  
In het vervangingsplan staat het overzicht over 8 jaar voor het vervangen van oude 
methodes. Voor de vakken die hier niet op staan, zoals bijvoorbeeld Engels, verkeer, 
muziek wordt elk jaar gekeken of de methode van deze vakken nog voldoen aan onze 
eisen / ideeën . Deze methodes worden dan besproken met het team en wordt er 
gekeken naar eventuele vervanging hiervan. De kosten hiervoor zijn niet zo groot. 
Een kleine verandering heeft plaatsgevonden in de begroting, namelijk dat de kosten 
voor een LIO-stagiaire voortaan voor rekening komt van Leerplein055. 
 

5. Formatie 2021/2022. 
We kunnen volgend schooljaar weer 5 groepen vormen. Het team heeft gisteren 
vergadering gehad en is bezig met de invulling hiervan. Zodra er meer gedeeld kan 
worden hierover, dan wordt dit gedaan. 

 
6. Activiteitenplan. 

Het activiteitenplan wordt doorgenomen. Anita kijkt nog even naar de inleiding en zal 
de aanvullingen die besproken zijn aanpassen en het plan weer doorsturen. 
 
 



7. Rectificatie MR notulen van de vergadering d.d. 1-12-2020 
De rectificatie van de notulen d.d. 1-12-2020 is vastgesteld. 

 
 

8. Oproep nieuwe MR-leden oudergeleding. 
De Oudergeleding van de MR heeft een format gemaakt voor een oproep voor 
nieuwe MR-leden. Deze oproep wordt begin volgende week via de mail naar ouders 
gestuurd, zodat er genoeg tijd is om ouders te vinden en er een goede overdracht 
kan plaatsvinden. 
 

9. Rondvraag. 
Wat zetten we in de volgende UDSG? Anita doet een voorstel en stuurt het rond. 
 

10. Actie-lijst. 
 

Actie: Wie: Wanneer: 

Antipest-protocol 
aanpassen 

Anita stuurt Yolanda alle 
op- en aanmerkingen 
vanuit de oudergeleding. 

Zo snel mogelijk 
Volgende teamvergadering 
bespreken. 
 
Daarna weer op de agenda 
MR. 

Uitzoeken of de 
oudergeleding 
instemmingsrecht heeft 
m.b.t. het anti-
pestprotocol. 

Yolanda Week 11 

Tekenblad begroting 
tekenen 

Anita en Yolanda Week 11 

Activiteitenplan aanpassen 
en doorsturen 
 
Aangepaste 
activiteitenplan doorlezen 

Anita 
 
 
Personeels- en 
oudergeleding MR 

Zo snel mogelijk 
 
 
Voor de volgende MR-
vergadering. 

Oproep nieuwe 
kandidaten MR-
oudergeleding. 

Oudergeleding MR Week 11 via de mail 
versturen naar ouders. 

Stukje UDSG Anita stuurt voorstel rond Volgende UDSG 

 


