
 

Wat: Verslag MR 

 
 

Wie:   MR 

Wanneer: 27 september 2021, 19.30 uur. 

Waar: Koffiekamer ‘t Partoer 

 

Hendrik opent de vergadering de eerste vergadering van schooljaar 2021/22 

Afwezig: Peter 

 

a.IKC:  

Kennismakingsgesprek met regio coördinator geweest van Kinderwoud.  

 

b.Ziekte personeel: (langdurig) 

Jannie is geopereerd. Iig 6 weken uitgeschakeld. Rax vervangt  

Jacqueline is ziek thuis iig tot herfstvakantie. Fokje vervangt. 

 

c. Kleuterspeelplein:  

Opknappen kleuterplein vanuit NPO gelden. OB van beide scholen zijn hier mee bezig. Veel overlast 

door hangjeugd. Contact gezocht met de wethouder (Andries Bouwman)  over oplossingen. Het is 

sociale overlast (Yfke) 

 

d. Zaakvakmethode Blink:  

Ontdekkend leren. Voor de kinderen is het helemaal nieuw en dus lastig. Reacties zijn positief.  

 

e. Vervanging bij ziekte:  

Besef binnen de maatschappij dat de nood in het onderwijs hoog is is nu wel bekend. Daarom nu wel 

gekozen om een LIO-er in te zetten bij ziekte.(Leerkracht die niet voor de groep staat vervangt) 

Keuze gemaakt om bij langdurige ziekte de groepen om de beurt naar huis te sturen zal meestal 

een  BB groep zijn. Uiteraard bekijken we het van geval tot geval. (Karel maakt nog een tekst-voorstel 

hierover en mailt dit rond binnen MR ) 

 

f. Corona maatregelen: 

Al gecommuniceerd naar ouders. 

 

g. Gebiedsteam: 

Detachering van Ebel. Half september een evaluatie geweest. Resultaat van de pilot: NPO gelden van 

de gemeente worden gebruikt om op alle scholen SMW in te zetten. 

Wij continueren dit en gebruiken hiervoor ook NPO gelden.  

 

4. Notulen vorige vergadering:  

a. Schoolreisjes voor dit schooljaar geweest. Alleen groep 8 nog kamp. 

b. IEP: Over scores volgt nog overleg met staf-bureau. 

 

5. Ingekomen stukken: 

Werkverdelingsplan: Dit moet volgens CAO besproken worden. En door PMR worden ondertekend. 

MR is akkoord. 

Schooljaarverslag: Karel past de versie aan (spel en type fouten ) 

 

 



 

6.Bespreekpunten: 

 

Referentielijnen/ referentieniveau: Kijken naar verwachte eindniveau van lln. Hoe komen we daar uit 

waar we denken dat een lln uit kan komen. 1F en 1S doelen. We werken met de leerdoelen en minder 

methodisch voor rekenen en spelling. Groepen 7 en 8 werken hier al mee. Groep 6 is hier mee bezig. 

Volgende keer nog even de uiteindelijke scores bespreken! (Karel) 

 

Vrijwillige bijdrage: Verandering vanaf 1 aug. 2021. School kan niet Stichting leergeld (Sam-en) 

inschakelen. Dit moeten ouders zelf doen. Wat zijn de consequenties voor school ? Karel gaat met de 

penningmeester Or en met de OR zelf om de tafel om dit te bekijken. We moeten dus geld gaan 

reserveren voor schoolreisjes vanuit het schoolbudget. Er zijn wel via subsidies mogelijkheden 

(Hendrik) maar dit is veel papierwerk. Stichting Leergeld kan gaan zeggen: ’Dit is vrijwillig dus wij 

financieren dit niet.’ We moeten met elkaar een plan maken waarin we duidelijk aangeven waar we 

het geld voor gebruiken. OR wordt mede ingeschakeld om plan te maken. MR moet uiteindelijk 

besluiten.  

 

Info-avond: Door corona zijn deze avonden er niet. Hier moet meer eenheid inkomen. Hopelijk 

volgend jaar weer fysiek. 

Huiswerkbeleid: Hoe zijn hier de afspraken over? (Doetie) Bovenbouw gaat het hier met elkaar over 

hebben. 

 

Rapporten: Zijn in ontwikkeling omdat we een aantal nieuwe methodes hebben. Afspraak is dat in 

ieder vak aan het eind van het schooljaar iets geschreven staat.  

 

Vergaderdata: Zie kalender. 

 

OR: Lief en Leed samen met MR. Lijstje van OR even bespreken in MR. Doetie doet nog een bos 

bloemen naar Wies (25 jaar onderwijs). 

 

Rondvraag: 

Yfke: Ik ga stoppen met de MR. Studie gaat nu voor.  

We gaan op zoek naar een nieuw ouder-lid. 

Doetie: Wie schuift aan bij volgende OR (algemene)  op 26 oktober. 

 

Hendrik sluit de vergadering om 21:30u  

 

 

 


