
Mr vergadering 24-3 
 
Aanwezig: Anne Marthe (voorzitter), Carolien Margaret, Wijnand, Marion en Neelke (not). 
 
Bijpraten door Olga 
Beleid wordt aangepast. Bij besmetting binnen gezin worden broer en zus ook thuis gehouden. 
Carolien heeft ouders en onderwijs gebeld met de vraag of er onder omstandigheden afgeweken kan 
worden van het protocol o.b.v. GGD advies? Wachten op PO raad? 
Olga geeft aan zich hard te maken voor team en leerlingen. Zorg ervoor dat de school open blijft. 
Vandaar deze keuze. 
MR geeft aan grondslag te zoeken voor deze wijziging om dit juridisch te verankeren. Olga neemt dit 
mee naar het bestuur.  
 

1. Vorig verslag. Op en aanmerkingen? Geen. Wel nieuw laptops binnen. 
2. Actiepunten:  

 Wijnand heeft contact opgenomen met gemeente over speelplein voor. Afspraak op 
7 april met Olga en Wijnand. Wijnand werkt ideeën uit. Input leerlingen van vorige 
leerlingenraad? Marion stuurt de notulen door. Wijnand gaat een ‘moodboard’ 
maken. Misschien ideeënbox maken bij gymzaal waar leerlingen ideeën in kunnen 
stoppen? Carolien denkt graag mee.  

3. Gevaren van de zee. Lespakket is tijdelijk niet bestelbaar. Marion gaat bellen. 
4. Veiligheid rondom school? Dit gaan we bij een volgende vergadering aan Olga vragen, door 

tijdgebrek niet meer aan toe gekomen. Wel is er gebleken dat er weinig animo is van de 
ouders. 

5. Cursus MR. Stukken zijn verstuurd. Apart tijd aan besteden. 
6. Ouderraad. Hier al een poosje niks van gehoord. Anne Marthe gaat vragen of er iets speelt. 
7. Haagse dierentuin. Marion heeft tijdens een bouwvergadering dit ingebracht en leerkrachten 

geven aan dit een te grote belasting in het curriculum te vinden. Kost veel tijd. Daarom eerst 
niet. Marion zal dit nog eens ter spraken brengen in een bouwvergadering. Eerst parkeren. 

8. Rapporten/ laat bericht. Carolien geeft aan dat de rapporten in maart best laat zijn, dat er 
een lange periode geen informatie van leerkrachten naar ouders wordt gegeven. Hoe gaat 
het in de klas? Waar loopt hij/ zij (het kind) tegen aan? Wat gaat goed? Marion vertelt dat er 
in november een groepsbespreking is met de ib-er. Zijn er aandachtspunten betreffende een 
leerling dan wordt er dan al actie ondernomen. Carolien heeft het liefst dat er bijvoorbeeld in 
november een mail oid uitgaat naar ouders met een kort verslagje over het kind in de klas 
(met zo weinig mogelijk belasting voor leerkrachten).  
Misschien eerst een enquête onder ouders laten plaatsvinden (bijvoorbeeld in nieuwsbrief)? 
Zijn er meer ouders die hier tegen aan lopen? Carolien gaat een kort stukje schrijven/ wat 
dingen op papier zetten. Neelke brengt dit in, in een bouwvergadering. 

9. Margaret gaat binnenkort een cursus MR doen. Misschien een mooie vraag om in te brengen 
wat de MR kan betekenen qua instemming wanneer de maatregelen aangescherpt worden. 

10. NOP Staat op de agenda. Anne Marthe heeft aangegeven bij Olga dat ze tijdig de stukken 
stuurt zodat wij de tijd er voor hebben om er kritisch naar te kijken.   

11. 5 dagen schoolmodel?  Misschien een enquête onder ouders laten plaatsvinden? 
12. Terugkoppeling VO-scholen. Vaak positieve verhalen. Wordt er iets gedaan met de 

terugkoppeling? Navragen aan de leerkrachten van groep 8. Wat is opvallend? Anne Marthe 
maakt een voorzet. 

13. Wanneer er stukken gedeeld worden liever niet via de Cloud. Niet iedereen kan dan de 
stukken openen. Wilco heeft zijn plan gedeeld over techniek. Opvallend niet up to date. 
Misschien kan hij het nieuwe plan eens presenteren? Dit houden we op de agenda. 

14. Marion stuurt het cultuurplan door. Kunnen we hier in de volgende MR-vergadering over 
praten.  



15. Rondraag: Carolien geeft aan dat de kinderen die voor een besmet kind zitten vaak ook 
besmet met Covid zijn. Misschien meenemen in afwegingen.  
Binnenkort moet er gezocht worden naar een nieuw MR lid voor zowel de 
personeelsgeleding als de oudergeleding. Oproep in nieuwsbrief plaatsten.  


