
Notulen MR vergadering 14 januari 2021. 

Met kennisgeving afwezig: Christa. 

 

1-2 Na de opening worden de gemaakte notulen van Marlies goedgekeurd. Marlies stuurt de 

notulen door naar Ingrid. 

3 Corona update: De leerkrachten vertellen dat het soepel verloopt, er is telefonisch contact met de 

ouders, dagelijks een Meet moment maar we missen natuurlijk de interactie met de leerlingen. 

Prema geeft aan dat ouders van de bovenbouw leerlingen bij haar hebben gereageerd op het korte 

Meet moment ( 30 minuten per groep ) en over de beperkte uitleg van de lessen. 

Maartje geeft reactie: Bij de organisatie van het Meet moment moeten we rekening houden met alle 

groepen. Naast het centrale Meet moment zijn er gedurende de hele dag mogelijkheden voor 

individuele momenten. Dat gaat via de chat van Snappet en door een individuele uitnodiging voor 

Meet. Deze uitnodiging kan op verzoek van een leerling maar ook op verzoek van de leerkracht. 

Yolanda zal deze werkwijze nog eens vermelden aan de ouders en tevens uitleggen hoe de 

leerkrachten hun dagelijkse werk verdelen in de chat bij Snappet, bij de Meet, in het mailverkeer 

met ouders, bij de voorbereiding van de lessen en de telefonische contacten. ( udsg ) 

Verder gaan wij als proef bij de groepen 6,7,8 de methode toetsen van spelling, taal en rekenen 

thuis online laten maken. De Cito toetsen worden niet online afgenomen, de M toetsen worden 

voorlopig uitgesteld. Ook de adviesgesprekken van groep 8 zijn op dit moment uitgesteld. Wij volgen 

natuurlijk steeds de nieuwe richtlijnen hierover ( werkgroep Leerplein ) 

In deze tijd verzorgen wij ook de dagelijkse opvang van 'kwetsbare' kinderen en van leerlingen met 

een ouder in een cruciaal beroep. Opgemerkt kan worden dat deze groep groter is in vergelijk met 

de vorige periode. 

4 Schooljaarplan: Het werken hieraan gaat gewoon door. Opgenomen zijn het werken met 

persoonlijke doelen, het anti-pest protocol, zicht op ontwikkeling en de inzet van chrome-books, dit 

ter vervanging van de huidige tablets. 

5 Anti-pest protocol: Yolanda heeft het protocol afgerond maar het is nog niet door iedereen 

gelezen. Graag aanvullingen en feedback, in de volgende vergadering wordt het nogmaals op de 

agenda geplaatst. Anita geeft aan dat het mooi zou zijn om dit document met ouders te delen. 

6 Aansprakelijkheid: De school heeft de tablets in bruikleen van Snappet. Als er iets kapot gaat, 

rekent Snappet 150 euro reparatiekosten. Wordt bij beschadiging van een tablet dan de verzekering 

van een ouder aangesproken? Yolanda heeft deze vraag bij Leerplein gelegd. Tot op heden hebben 

wij het volgende beleid: Is de beschadiging door eigen schuld dan wordt de verzekering van ouders 

aangesproken. Ouders moeten hierover direct worden ingelicht door de leerkracht. Echter er is soms 

een 'grijs' gebied, wie is er schuldig? Op dat moment zou een verzekering vanuit school mooi zijn. 

Technische mankementen aan de tablets worden opgelost door Snappet. 

7 Begroting: Deze moet nog door de MR leden worden bekeken. Anita zorgt ervoor dat Yolanda dit 

rond 1 februari kan inleveren. 

8 Formatie: Op 13 januari heeft Yolanda de prognose ingeleverd. ( start eerste schooldag met 127 

leerlingen ) Op 17 februari voert Yolanda een formatiegesprek. Vooraf maakt zij een plan voor de 

verdeling van de groepen. 



Vanuit de nieuwe wijk Ugchelen Buiten hebben we niet veel aanvragen. 

Yolanda kijkt met Madeleine Schouten naar verdere PR mogelijkheden. 

Op korte termijn hebben we al een nieuwe IB-er aan onze school verbonden. Na een inwerkperiode 

maakt Yvonne per 1 februari officieel deel uit van ons team. Zij zal op maandag en dinsdag aanwezig 

zijn. 

9 Activiteitenplan: Alle aangepaste onderdelen uiterlijk 25 januari naar Marlies mailen. Het zou mooi 

zijn voor in de toekomst alle agenda's, notulen en studiestukken op 1 centrale plek te hebben. 

Marlies informeert naar de mogelijkheden bij Share Point, Anita kijkt naar de mogelijkheden bij 

Outlook. 

10 Vraag aan Ingrid om de notulen online te plaatsen. 

11 Rondvraag: Voor Prema en Anita zit de zitting van 3 jaar MR erop. Zij stoppen er beide mee. Voor 

de zomervakantie moeten er dus 2 nieuwe leden geworven worden. Hierover moet een bericht 

opgesteld worden en eventueel nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. 

 


