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1. Notulen MR vergadering 25 juni 2020 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

2. Evaluatie afgelopen schooljaar. 
De eindtoetsen zijn net afgenomen bij groep 4 t/m 8 en hier is een analyse van 
gemaakt door de midden- en bovenbouw leerkrachten, zodat zichtbaar is hoe de 
ontwikkeling van de kinderen is verlopen en waar de aandachtspunten liggen. In de 
onderbouw (groep 1 t/m 3) zijn geen eindtoetsen afgenomen.  
Tevens is er een nieuw Jaarplan opgesteld door Yolanda met hierin de aandacht- en 
verbeterpunten voor het komende schooljaar. 
 
Evaluatie onderwijs-op-afstand. 
De enquête is besproken in het team. Het was voor iedereen een leerzame periode 
met zaken die goed gingen, maar ook zaken die in de toekomst verbetert of anders 
gedaan kunnen worden. Tijdens de teamvergadering hebben we afgesproken dat er 
binnen het team nog afspraken gemaakt gaan worden m.b.t. het geven van 
onderwijs-op-afstand wanneer kinderen eventueel de komende periode langer thuis 
moeten blijven i.v.m. ziekte.  
 

3. Cursus Activiteitenplan MR 12 oktober 2020. 
Anita heeft de cursusleider gesproken. Ook Yolanda en de PG van de MR zullen kort 
met de cursusleider spreken van te voren. De cursus wordt gegeven in lokaal van 4/5 
en iedereen neemt zijn eigen laptop mee.  
De MR heeft voor ogen: 
- Een strakke MR te zijn, waarbij iedereen weet wat er van de MR verwacht mag 

worden 
- Een mooi plan te hebben wat ouders iets zegt en waarin ze de school herkennen. 

 
4. Jaarplan. 

- Jaarplan MR: 
Speerpunten van de MR zijn transparante communicatie, vergroten 
ouderbetrokkenheid en zichtbaarder zijn voor zowel ouders als leerkrachten. 
Weet iedereen de MR te vinden? De combinatie van ouders en leerkrachten 
maakt de MR sterk. 
Elke twee weken komt er iets in de UDSG van de MR. De aankomende keer zal er 
een stukje in de UDSG komen over het activiteitenplan. 
Het activiteitenplan zal leidend zijn voor de onderwerpen die worden besproken 
in de MR. 
Ook communicatie vanuit school naar ouders blijft belangrijk om 
ouderbetrokkenheid te houden.  



 
- Jaarplan OBS Beekbergen: 

Het jaarplan is gepresenteerd in het team. Alle actiepunten die hierin genoemd 
worden, komen voortdurend terug tijdens de teamvergaderingen. 

 
5. Overige punten. 

- Werkverdelingsplan: 
Het werkverdelingsplan is besproken. 
 

- Update overlast schoolplein n.a.v. oudermail: 
De overlast op het schoolplein voor school is een lastige situatie, omdat het een 
openbare ruimte is. Het alcohol verbod is ingetrokken en de leerkrachten kunnen 
de mensen niet zomaar wegsturen op openbaar terrein. Alleen bij overlast kan de 
wijkagent gebeld worden. 
Als team hebben wij afgesproken dat alleen de voetballers nog voor op het plein 
mogen komen en geen andere kinderen i.v.m. de  mensen die bij de boom zitten. 
Wij willen dat de kinderen hier zo min mogelijk mee in aanraking komen en 
snappen de bezorgdheid van ouders hierover goed. 
Is dit ook naar ouders gecommuniceerd? PG bespreekt dit nog in team. Dan 
wordt zichtbaar dat wij er wel mee bezig zijn.  

                    Anita vraagt nog aan Yolanda of er een terugkoppeling is geweest naar de 
                    desbetreffende ouder. 
 

- Ouderraad: 
Er zijn 3 nieuwe ouderraadsleden. MR vindt het belangrijk om goed contact te 
hebben met de OR. 
 

- Ouderinformatieavond / Snappet informatieavond: 
Voor groep 1 t/m 3 was een informatiemoment gepland onder schooltijd naast 
de informatiebrief die ouders hebben gekregen. Dit werd als positief ervaren en 
de opkomst was best groot. De bovenbouw heeft alleen een informatiebrief 
gestuurd. Er zijn toch nog steeds ouders van de bovenbouw die een 
informatiemoment missen. De PG bespreekt dit punt nogmaals in het team om te 
kijken of er andere mogelijkheden zijn dan alleen een informatiebrief per groep. 
De snappetinformatieavond kan nog steeds niet doorgaan. Is er een mogelijkheid 
om de presentatie digitaal te doen? Zijn er filmpjes van snappet die te bekijken 
zijn? PG zal dit bespreken met het team. 
 

6. MR organisatie. 
- De rolverdeling van de MR: 

                    Voorzitter: Anita 
       Back up: Prema en Christa 
       Notulist: Teamlid per toerbeurt 
 
- Scholingsbehoeften MR: 

Activiteitenplan 
Daarnaast is er behoefte aan scholing op het gebied van financiën. 



De MR leden kijken gedurende het jaar waar behoefte aan is m.b.t. scholing in 
samenhang met het activiteitenplan. 
 

7. Rondvraag. 
- Kan C. maandag meeluisteren met de cursus activiteitenplan? 

Dit is geen probleem. 
- Anita maakt nog een schema met de vergaderdatums, zodat deze op de website 

geplaatst kunnen worden. 
- Anita zorgt ervoor dat alle documenten voor de MR ergens komen te staan waar 

de MR-leden er makkelijk bij kunnen. 
 

 


