
Notulen MR vergadering 19 april 2021  

We vergaderen via “teams” online. 

Aanwezig: Wendy, Angeline, Lotte, Marieke, Anouk, Simone en Margret. 

Afwezig: Stephanie.  

* Welkom aan: 

- Anouk Janus (moeder van Kay en Lynn Sachs (Kay: leerling in groep 4 en Lynn leerling in 

groep 1/2A) 

-Simone Gnade (moeder van Siem Arends: leerling in groep 1/2A) 

Iedereen stelt zich aan elkaar voor. 

1. Mededelingen: vanaf vandaag zijn we gestart met het gewone rooster. De leerlingen 

kunnen weer gebruik maken van het overblijven bij Smallsteps. Hierbij wordt rekening 

gehouden dat het mengen van groepen zoveel mogelijk wordt beperkt. 

2. Notulen 01-02-2021: goedgekeurd. Marieke zal deze op de website plaatsen. 

3. Onderwerpen vanuit de directie:  

-Studiedagen en vakantierooster: Marieke geeft uitleg. Voor de meivakantie wordt het 

vakantierooster voor aankomend schooljaar naar de ouders gecommuniceerd. Onder 

voorbehoud dat er misschien nog met de studiedagen wordt geschoven, wordt het rooster 

definitief gemaakt. 

-Formatieoverzicht: is besproken. 

De precieze bezetting voor de groepen wordt nog nader bepaald, mede middels het 

inzetten van nieuwe collega's. (duurzame inzetbaarheid, met gelden die we kunnen krijgen 

vanwege eventueel opgelopen "corona achterstand”, het inzetten van een zij-instromer en 

een lio-stagiaire.) 

-Citotoetsen in de groepen 3 t/m 8: deze toetsen zijn bij onze leerlingen afgenomen om het 

startpunt te bepalen van de leerlingen na de lockdown. Waar zijn zij gebleven in hun 

ontwikkeling? Hoe kunnen wij als school aansluiten en wat zijn de behoeften van onze 

leerlingen? Door de lockdown en de hiermee gepaard gaande coronamaatregelen hebben 

we een andere interpretatie op de toetsen. Bij de eindtoetsen zullen we de daadwerkelijke 

effecten pas zien. Marieke en Lotte zullen over deze punten communiceren naar ouders. 

Ouders zullen hierover begin juni een bericht krijgen. Het team denkt na over een extra 

ronde voor 10-minutengesprekken. 

-Opstart reguliere schooltijden: TSO en BSO “in bubbels". De collega's van Smallsteps 

hebben een zorgvuldige planning gemaakt, waarbij het mengen van groepen in de school 

zoveel mogelijk wordt beperkt. Het plein is tot 12.55 uur niet toegankelijk voor leerlingen 

die tussen de middag naar huis gaan. Dit i.v.m. de drukte op het plein en het overzicht van 

de medewerkers van Smallsteps. Er is overleg met Smallsteps ten aanzien van de wachtlijst 



voor de BSO. Dinsdag is de meest bezette/ drukste dag. Het aantal vierkante meters op 

locatie geeft recht op het aannemen van het aantal kinderen bij de BSO. Het gymlokaal voor 

de kleuters mag erbij opgeteld worden, waardoor er meer kinderen bij mogen. Er is nog 

geen duidelijk zicht op de wachtlijst. Er zijn weinig reacties gekomen op het voeren van het 

continurooster in deze vorige periode.   

4. GMR punten: Angeline bespreekt met ons de punten die ze heeft doorgekregen.  

5. Rondvraag: geen 

Angeline sluit de vergadering en bedankt Anouk en Simone dat ze de vergadering hebben 

willen bijwonen. Wij hopen van harte dat zij zitting willen nemen in de MR. 

Wendy en Angeline zullen volgende vergadering afscheid nemen. We zullen dus nog maar 1 

keer mogen genieten van jullie expertise en inzet. Het waren waardevolle jaren om met 

jullie samen te werken Angeline en Wendy! 

 

 

 

 

 

 

Volgende vergadering: 07 juni 2021 

(van tevoren nog afstemmen of dit een online vergadering wordt of dat we op school 

vergaderen en hoe laat we zullen starten) 

 


