
Notulen MR-vergadering  
Datum: 23 september 2020  
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur  
Aanwezigen: Timo, Andrea, Monique, Marlies, Lianne, Saskia en Charles  
Afwezigen: Marieke (m.k.) 
  

1. Opening en vaststellen agenda  
2. Ingekomen post 

• Er wordt een vraag gesteld over het aantal studiedagen per jaar. De MR zal 
hier een antwoord op sturen.  

3. Personele gedeelte (besloten)  
4. Terugblik start schooljaar  

• Onderbouw: goede manier gestart. Ouders van kinderen die voor het eerst 
naar school mochten, mochten ook even naar binnen. Er is op een andere 
manier gestart met groep 3, zodat er meer recht wordt gedaan aan de 
differenSaSe van de kinderen. Leerpleinen worden iets anders ingericht. Er 
komt een betere verbinding tussen de lokalen die binnen één cluster horen. 
Tijdens de startgesprekken kan er een rondleiding worden gegeven in de 
onderbouw. Het is ook de bedoeling dat er weer een klassenhalfuurtje komt, 
zodat de ouders ook kunnen komen kijken. Bouwgids is wat aangepast, is eind 
september klaar. In parro is ook een aparte groep aangemaakt voor groep 3, 
zodat deze ouders direct benaderd kunnen worden. Parro wordt steeds 
acSever gebruikt om met ouders te communiceren, o.a. over hoe het met het 
kind gaat. 

• Middenbouw: ook goed begonnen. Gestart met ‘gouden weken’ om een 
goede verbinding tussen de kinderen te krijgen. Groep 4 integreert hierdoor 
goed. Er wordt gekeken hoe er toch meer beeldmateriaal van gemaakt werk 
gedeeld kan worden via Parro. In het MonSninieuws zal hierover een bericht 
komen, zodat ouders de mogelijkheid hebben om nog aan te geven of hun 
kind op de foto mag. Er zijn 48 chromebooks aangescha[ (ipv de desktops).  

• Bovenbouw: Goed gestart. Grote verandering in personele beze\ng. Er wordt 
veel samengewerkt. Fay ondersteunt extra waar nodig. Ook hier ligt de focus 
op de groepsvorming.  

• Tijdens studiedagen is aandacht besteed aan o.a. bewegend leren en wat de 
focus van het jaar is. Dit is visueel gemaakt op whiteboards die in de 
teamkamer hangen. Belangrijk om iets op te nemen over de studiedagen in 
het MonSninieuws.  

4. Corona    
• Er wordt veel overlegd binnen de scholen van Het SScht. De maatregelen van 

de RIVM worden gevolgd.  
• Er is een protocol voor uitval van stamgroepleiders (hee[ in het 

MonSninieuws gestaan). 
• Kinderen die langer thuis moeten blijven ivm Corona, kunnen via Google 

Classroom de weekplanning volgen. Er wordt ook voor gezorgd dat het kind in 
contact kan blijven met de klas, door bijvoorbeeld via Classroom een 



verbinding te maken. Na 3 dagen ook even telefonisch contact opnemen met 
het kind.  

• Parro wordt opengezet voor ouders, zodat ze met elkaar kunnen 
communiceren.  

5. Conceptjaarplan 2020-2021  
• Jaarlijks is er een aantal documenten dat vastgesteld moet worden in de MR. 

Het is lasSg deze informaSe op de website te vinden. Advies om dit te 
clusteren op de website, bijvoorbeeld ‘ter inzage’ en laat 2 ouders eens 
meekijken op de site.  

• Belangrijkste punt van het jaarplan is om te borgen van de acSes die eerder 
zijn ingezet. 

• Feedback is gegeven, zodat het kan worden afgerond.   
6. Schoolgids 

• Concept ligt klaar. Vraag aan de MR om het door te lezen en aan te geven of er 
iets aangepast moet worden. 

7. TraktaSebeleid  
• Er wordt een oproep gedaan in Parro aan ouders die mee willen denken over 

trakteren (met de uitgangspunten duurzaamheid en verantwoord eten), zodat 
er weer getrakteerd kan worden.  

8. vervanging Monique en Andrea  
• Monique wordt vervangen door Saskia van de Beek. Binnen het team is met 

elkaar besproken wie deze taak over wil nemen. Saskia is daaruit naar voren 
gekomen! 

• Andrea zal per 1 januari a[reden. Er komt een bericht in het monSninieuws 
en er zullen verkiezingen komen. 

9. rondvraag  
  
  


