
Notulen MR vergadering 25 juni 2020  
Aanwezig: Maartje, Monique, Martine, Marijke, Marjoleine, Miranda, Marja en Roos   
Afwezig: -  
  

1. Opening  
2. Notulen: Goedgekeurd. Wordt gemaild naar de administratie door Roos.   
Post: Magazine van de mr. Vraag is of dit doorgaat? Hangt af van de kosten. Dit horen we nog 
van Monique. Geen stukken verder.   
3. Mededelingen directie:  
-Uren directie: Annemiek wil minder werken. Monique wil dat wel opvangen. Monique van 3,5 
dag naar 4 dagen.   
-Rooster directie: Willen meer thuis werken. Rooster wie wanneer aanwezig is, komt nog.   
-Geen cito meer, stappen over naar IEP. In september, januari en juni afgenomen.   
4. Notulen GMR/notulen cliëntenraad: GMR wel gezien, niet de cliëntenraad. GMR notulen wel 
aan de moeilijke kant. Is over gemaild, maar geen verbetering.   
5. Oudercommissie reglement:  Marjoleine vult deze in en geeft dit aan Monique.   
Vernieuwd: moet ondertekend worden per jaar ipv langer.   
6. Studiedag terugkoppeling:   
Corona, wat was positief voor de leerkrachten: ouders buiten de school houden. Voor de rust in 
de school.   
Quickscan voor de school: hoe gaan we met gedrag om. Grenzen gaan, hoe gaan we daar mee 
om. Komt iemand van buitenaf meekijken in de klassen en geeft de leerkrachten tips.   
Jaarplannen zijn geëvalueerd en ambities komende jaar. Jonge kind in Kindcentrum steeds meer.  
7. Tevredenheidsonderzoek: Opvallend leerlingen: schoolplein. Opvallend ouders: 
verrijkingsstof, meer mee in gesprek gaan. Communicatie: via nieuwe app komend 
schooljaar: Fiep.   
8. Ontwikkelingen komend jaar onderwijs jaarplan: Kort geëvalueerd Monique. Dit wordt nog 
toegestuurd door Monique.  
9. Concept schoolontwikkelplan: Leren en eigenaarschap van leerlingen kan nog beter, wordt 
opgepakt.   
Blosse ontwikkeling en vaartontwikkeling meer in 1 laten lopen.   
Format kindcentrumplan wordt komende half jaar gemaakt. 2021 tot 2024 mee aan de slag. 
Teamontwikkeling, altijd heel enthousiast, maar zakt vaak weg. Specifiek onderwijs, maar 
doortrekken naar opvang.   
10. Bezetting opvang en toekomstige verwachting nav coronacrisis: corona niet heel gunstig voor 
opvang. Krimp kinderopvang. Voorlopige contracten niet verlengd. Veel thuis werken, baan kwijt 
ect. De Vaart ook het geval, andere basisschool in de buurt ook een peutergroep opgestart. 
Minder inburgeringsouders.   
Peuterleeftijd ook van 2,5 naar 2. Word gekeken of dit lukt.   
11. Jaarplan MR 2020/2021: Moet meer worden afgestemd met de agenda van directie.   
Evaluatie van de Vaartraad na een jaar: positief. Wel graag een cursus volgen geven 2 leden aan.   

Punt komend schooljaar: na elke vergadering nieuwe punten komende vergadering 
doornemen. Zo is iedereen op de hoogte wat er aanbod komt.   

12. Evaluatie werkdrukmiddelen: nog niet met personeel besproken. Komt nog.   
13. Nieuwe vergaderdata:   

Maandag 21 sept   
Dinsdag 27 okt    
Woensdag 25 nov   
Donderdag 21 jan   
Maandag 15 feb    
Dinsdag 20 april   



Woensdag 26 mei   
Donderdag 24 juni   
  
Nieuwe tijd! Begint nu om 19.00 uur ipv 19.30 uur.   
  

14. Vragenronde:  
-Activiteitenplan: voor komend jaar op de agenda  
-budget voor MR vergadering. Dit navragen bij Monique.   

  
  
  
 


