
MR vergadering woensdag 9 september 2020 
 
 

1) Opening 
 

2) Verdelen MR-taken 
Taak van secretaris komt bij de P-geleding te liggen. Volgende vergadering wordt 
gemeld hoe de invulling hiervan zal plaatsvinden. 
Rol van voorzitter wordt door oudergeleding vervuld. 
Plaatsvervangend voorzitter wordt ook toebedeeld aan  oudergeleding. 
Zij schrijft ook de samenvattingen voor de HE. 
Notuleren rouleert vanaf nu tussen alle leden. 

 
3) Mededelingen 

Taakgroep onderwijsinhoud 
In de groepen 3 t/m 8 is gestart met een nieuwe wereldoriëntatiemethode. Deze 
wordt een jaar uitgeprobeerd. Momenteel gebeurt dit via schriftelijke verwerking 
met boekjes, het volgende thema zal digitaal gegeven worden en ook zal een 
geïntegreerd thema nog dit jaar worden uitgeprobeerd. Hierna wordt besloten of dit 
de juiste methode voor onze school is en op welke manier wij deze gaan aanbieden. 
Taakgroep klassenmanagement 
Taakgroepcollega’s komen eerst bij collega’s kijken in de groepen, vervolgens gaan 
alle collega’s op bezoek bij een ander. 
Opzet logboekjes en eenheid in weektaken zijn actiepunten dit jaar. 
Daarbij wordt meegenomen hoe Levelwerk in te passen is in je klassenmanagement. 
Ict  
Zijn druk geweest met opstarten en zorgen dat alles het doet. 
Alle informatie over de ict is overgedragen aan de 4 nieuwe leden van de taakgroep. 
De groepen 4 hebben nu ook iPads gekregen. 
Team 
*Nieuwe leerkracht gestart in groep 4. 
*Team heeft start van het schooljaar als zeer positief ervaren 
GMR 
-4 nieuwe leerkrachten zijn toegetreden. 
-Uren worden niet meer verrekend met de schooluren, maar vanuit CvB-uren. 
-De jaarlijks terugkerende training vindt plaats op 30-9 of 1-10. Er wordt gekeken of 
dit onder huidige omstandigheden mogelijk is in een ruimte, of dat dit online kan 
plaatsvinden. 
Nieuws vanuit directie 
*Brief gestuurd naar CvB voor verantwoording SWV-budget. Nog geen reactie op 
gekregen. 
*P-geleding tekent verantwoording werkdrukmiddelen. 
 

4) Notulen vergadering juni 
Goedgekeurd. 

 
 



5) Actiepuntenlijst 
* Schommel is betaald. 
* Wervingsmateriaal is uitgedeeld in het Julianakwartier 
* Er blijft zorg over de waterafvoer van de putten. 
* De pionnen, voor en na schooltijd op de strook voor school, werken tegen het 
parkeren van auto’s. 
* De tekst in de schoolgids over de MR wordt bekeken. 
 

     6)  Terugblik 
* Het plein wordt tussen de middag niet meer gedeeld. Tso zorgt voor opvang van lln. 
buiten, leerkrachten eten 15 min. in de klas met de kinderen. 
* Bij zeer slecht weer blijven de lln. binnen en komen de tso- ouders wel binnen, 
anders gaan de kinderen gewoon naar buiten. 
* Coachingsgesprekken groep 8 vinden aan de Bosweg plaats vanwege een looproute 
die daar mogelijk is. 
* Ouders komen niet in de school, alleen op afspraak. 
* Looproute bij de kleuters hanteren voor ouders die toch even mee naar binnen 
moeten. Zijdeur dan graag gaan gebruiken. 
* Ventilatie schijnt goedgekeurd te zijn door LP055. 
MR vraagt zich af op welke grond dit is goedgekeurd en hoe dit verder moet als het 
straks kouder wordt. Dit in team bespreken. 
*Kinderen die nu ziek thuis zijn krijgen standaard 3 vakken die ze thuis kunnen 
maken. In de HE zal een algemeen stukje hierover komen. 
Lk zal na schooltijd een persoonlijke mail naar ouders sturen waarin wordt vermeld 
wat nog meer thuis gedaan kan worden op de iPad. 
De aanpak voor zieke kinderen dient nog verder uitgewerkt te worden. 
Er wordt als tip gegeven om toch online de lessen te kunnen volgen wanneer een 
leerling langer thuis is. 

 
7)  Jaarverslag MR 

Er moet een jaarverslag MR komen vóór 1 oktober. De vice- voorzitter zal de stukjes 
van de HE hiervoor gaan gebruiken. 
 

8)  Agendapunten 28 -10-2020 
Taakbeleid 
Jaarverslag 
Jaarplan 
Begroting school 
Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 
Corona 
Toepassing ict omtrent zieke leerlingen/ leerkrachten 
Toekomstplannen Heuvellaan 
 
 
 
 
 



       9)  WVTTK 
* Oudergeleding wil graag meedenken in de PR-commissie. Teamgeleding zal 
navragen bij deze commissie waar behoefte aan is. 
* Er wordt opgemerkt dat de informatie rondom Levelwerk wat verwarrend is. 
Leerkrachten geven uitleg en gaan vragen of de leerkrachten de ouders op de hoogte 
brengen van het feit dat de desbetreffende leerling aan Levelwerk deelneemt. Wel 
prettig dat de info ook al voor de vakantie was gedeeld. Toevoeging zou nog kunnen 
zijn dat er ook een groep 9 bestaat. 
*  Vraag is of of oud-leerlingen nu nog wel op bezoek kunnen komen in de school 
i.v.m. de Coronamaatregelen. Dit zal in het team besproken worden. 
 
Besloten deel 
 

       10) RI&E 
Over het algemeen wordt een positieve trend geconstateerd. Werkdruk en 
leefklimaat blijven thema’s. 
 

       11) Er wordt besloten dat er een datumprikker komt voor een etentje. 
 
Sluiting: 21.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


