
 

Wat: Verslag MR 

 
 

Wie:   MR 

Wanneer: 24 september 2020, 19.30 uur. 

Waar: Koffiekamer ‘t Partoer 

 

 

Verslag van de MR-vergadering van donderdag 24 september 2020 om 19:30 op school.  

 

Aanwezig: Gerrit Zandbergen(vz), Karel Beke, Yfke de Jong, Doetie Wouda, Thea van der Werff en 

Peter Annema (verslag).  

Hiske Hartmans is verhinderd. 

 

De agenda: 

1. Opening 

2. Agenda vaststellen 

3. Notulen vorige keer; even bijwerken (Karel) 

• Enkele methoden mogen worden vervangen.  

• Methoden zijn niet uitgeprobeerd. 

• Yfke haar genoemde opleiding kan eruit. 

 

1. Po-Vo overleg. Peter zit namens onze school in het po-vo overleg, met als doel meer inzicht te 

krijgen in mekaars scholen. De bedoeling is, dat po en vo beter op mekaar leren inspelen en van 

mekaar kunnen leren. Peter is gekoppeld aan Hendrik van der Laan van Singelland Burgum. Ze 

gaan bij elkaar in de groepen kijken en gaan hierover in gesprek. Dit wordt terug gekoppeld naar 

het centrale overleg met Adenium, Singelland en Liudger.    

 

2. Wetenschap en Techniek. Vanaf dit schooljaar zijn de basisscholen verplicht het vak W&T te gaan 

geven van groep 1 t/m 8. Voor onze school betekent dit voor dit schooljaar dat we een pilot-

school zijn. Begin december gaan we met 3 groepen deelnemen aan deze pilot. De Talentenwerk-

plaats zal dan bij ons op school een introductieles komen geven. De 3 vervolglessen worden dan 

op Singelland gegeven, door techniekdocenten en leerlingen van Osg Singelland Burgum. Wordt 

vervolgd. 

 

3. Deel met de directeur, mededelingen: 

Praatplaat: Karel presenteert een praatplaat voor ouders, waar de 3 schooldomeinen in worden ge-

noemd. “Elke dag een beetje beter”. Dit is de titel van het Meerjarenplan. 

Corona: Het luchtventilatiesysteem is gecontroleerd en is in orde. 

Corona: Enkele leerkrachten zijn getest en gelukkig negatief.  

Corona: Sinds afgelopen maandag mogen verkouden leerlingen weer heen. 

Subsidieaanvraag om achterstanden weg te werken. 

Alle lln van groep 4 t/m 8 krijgen van school oordopjes. 

  

4. Personele inzet:  

 



 

- Er zijn 4 onderwijsassistenten tijdelijk benoemd. 

- Debby: is verantwoordelijk voor het goed neerzetten van Klassenplan. 

- Van het huidige Gebiedsteam moet er nog iemand toegewezen worden aan onze school. Met een 

financiering voor 12 maanden, 40x4 uur. 

Meerjarenbeleidsplan: MR heeft dit inhoudelijk goedgekeurd. Het Jaarplan ’20-’21 is het meest 

concreet. Wij werken met Stichting Leerkracht plus kindgesprekken. De doelen van dit jaar worden 

behandeld in de bordsessies van Stichting leerkracht. Dit kan echter nog verder uitgewerkt worden. 

Hoe we dit gaan doen, is op dit moment nog niet bekend. Wel gaan we werken vanuit de 3 

schooldomeinen.  

 

5. Zwemmen en douchen: We zwemmen en douchen niet! 

Sinterklaas: Onze uitspraak van de MR: Sinterklaas WEL live op school aanwezig. GEEN Zwarte Piet, 

WEL Roetveegpiet. En geen intocht waar ouders bij zijn. 

Rondvraag:  

- Gerrit: wil aan het eind van dit schooljaar stoppen met de MR. Let op het roulatieschema van de 

MR-leden. Voor een vacature, kijk naar de ouders uit de groepen 1 en 2. 

- Doetie: Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de gymdocent. Hij is verantwoordelijk en er is 

sprake van een overdracht naar de leerkrachten toe. En het is deze week verkeersweek. Wat wordt 

hiermee gedaan. 

- Karel: volgende keer wil ik graag de begroting op de agenda hebben. 

 

Sluiting 

Volgende MR-vergadering is op: 19 november 2020. 


