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Notulen MR vergadering 
d.d. : 11 mei 2021 

opening :  19:30 uur (tot 20:00u besloten) 

sluiting :  21:30 uur 

aanwezig :  4 leden PMR, 4 leden OMR, directie 

1. Opening en eventuele aanvulling agenda 
Geen aanvullingen 
2. Mededelingen en post 
Geen post of andere mededelingen     
Punten en mededelingen met directie 

1. Mededelingen vanuit directie 

Geen verdere mededelingen 

3. Formatieplan school 

Is eerder rondgestuurd en is vastgesteld 

4. Vakantieregeling en onderwijstijd 

De GMR heeft akkoord gegeven en staat nu ook vast. 

5. Schoolplan 

Een van de leden van de medezeggenschapsraad leest het document door en zal de 

bevindingen aan de directie doorgeven. 

6. Scholingsplan 

Dit is opgeschort. De Corona heeft voor achterstanden gezorgd bij de leerlingen en dit 

moet eerst inzichtelijk gemaakt worden waarna er interventies plaats kunnen vinden.  

7. Concept activiteitenplan MR 

De voorzitter en de secretaris zullen hier naar kijken. 

8. Cao en taakbeleid 

Dit punt hoeft niet besproken te worden. 

8. Maatregelen rondom Corona 

De school is bezig om de achterstanden n.a.v. de Corona maatregelen inzichtelijk te krijgen. 

De school krijgt 700 euro per leerling op basis van de cito, executieve functies en sociaal – 

emotionele ontwikkeling. Dit doen wij door middel van een schoolscan.  Met deze financiële 

ondersteuning en een plan van aanpak kunnen we interventies doen bij leerlingen. Er wordt 

een voorstel gedaan om een enquête te houden bij ouders voor meer informatie.  Er wordt 

ook aangeboden om kritisch te kijken naar de opgestelde vragen in de enquête.  
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9. Luchtkwaliteit op school 

Er is hier naar gekeken en de luchtkwaliteit voldoet aan alle normen.  

10. Leerkrachtentekort 

De school is zoekende naar personeel om straks de interventies bij leerlingen en andere 

taken te kunnen doen.  De formatie voor volgend jaar is voor nu voldoende gevuld maar het 

blijft wel een aandachtspunt.  

11. Werving directie 

Er is een algemeen directrice en een onderwijskundig directrice aangenomen. De 

mededelingen zijn bij de medezeggenschapsraad aangekomen en de benoemingen zijn 

afgerond.  

12. Werkdruk onderwijspersoneel 

Er wordt geïnformeerd hoe het met het personeel is.  Hierna komt het onderwerp ter sprake 

dat er erg weinig mondkapjes gedragen worden. Ook het blijven staan op het schoolplein 

wordt besproken. De school heeft al een paar keer met de handhaving gesproken over dit 

item. Ook de BOA’s hebben mensen aangesproken.  De school zal nog een bericht sturen 

naar alle ouders.  

13. Communicatie tussen ouders en school 

Er wordt een opmerking gegeven over het feit dat er bij de oudergesprekken niet altijd de 

mogelijkheid is om ’s avonds een gesprek aan te gaan. Die mogelijkheid is niet bij alle 

groepen aangeboden waardoor ouders individueel met de leerkracht in contact moesten 

treden voor een aparte afspraak.  

20:40 uur sluiting. 

 

 


