
Notulen MR- vergadering dinsdag 27 oktober 2020 

Aanwezig: Jantine, Bart, Sandra, Jouke, Laurens, Leonie en Maud (notulist) 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda: Agenda is vastgesteld. 

3. Voorzitter AC.  

a. De ouderbijdrage viel tegen; slechts 144 ouders hebben bijgedragen. Door Corona 

hebben er nauwelijks activiteiten plaatsgevonden. Vandaar dat de ouderbijdrage 

teruggestort is vanuit de reserves. Deze zijn nu op. Activiteiten die wel hebben 

plaatsgevonden, zijn ook bekostigd vanuit de reserves. 

b. De AC wil meer zichtbaar worden. De kinderen hebben een flyer mee naar huis gekregen. 

Resultaat: twee nieuwe aanmeldingen. Volgende week gaat de brief mee met het verzoek 

voor de ouderbijdrage. Een betalingsherinnering sturen mag, maar niet eindeloos en niet op 

persoonlijke basis. 

4 Vaststellen notulen en actielijst vorige vergadering: Zijn akkoord bevonden. Wel het 

verzoek om deze voortaan in Word als bijlage te versturen zodat deze makkelijker te openen 

zijn. Leonie, Sandra en Maud willen deelnemen aan de MR informatiebijeenkomst op 25-1-

2021 

5 Mededelingen:  

Er zijn geen mededelingen. 

6. Directiepunten: 

a. Corona: .binnen het onderwijs is er groot vervangingsprobleem; op de Vroonhoeve 

gaat dit vooralsnog goed. Er is een intern vervangingssysteem gemaakt waarbij de 

groepen elkaar in clusters opvangen. Zo wordt 1 groep niet voor meerdere dagen 

naar huis gestuurd. Binnen Morgenwijzer wordt gekeken of het 

vervangingspercentage op de langere termijn verhoogd kan worden. Zodat er ook 

intern vervangen kan gaan worden. Er geldt vanaf de herfstvakantie een 

mondkapjesplicht voor externen die de school binnenkomen.  

Wat betreft de ventilatie: Ponsioen zal de kapotte ventilatoren op het dak op korte 

termijn repareren. 

 

b. Werkverdelingsplan 2020-2021: Laurens licht het document toe. De PMr zal hier 

een kort overleg over hebben waarna zij dit verder met het team zullen 

communiceren.  

 

7. Ingebrachte agendapunten:  

a.  continurooster incidentele dagen: Laurens licht het rooster toe. Er zijn 3 categorieën : 

OB, MB, BB. Alle leerkrachten hebben 30 min pauze. Belangrijk is dat er minstens 2 

personen buiten toezicht houden. PMR stemt ermee in, maar het team kijkt er ook nog naar. 

Evalueren in januari 2022       



b.Tso Nieuws vanuit Junis wordt via hun ouderportaal gedaan. Het gevaar dat hierin schuilt 

is dat ouders zo berichtgeving mislopen. Verder is Laurens nog in gesprek met Junis over de 

overeenkomst die de Vroonhoeve met Junis gesloten heeft. Graag zouden wij de 

beschikking krijgen over dit document. Communicatie verloopt stroef. 

c. vragen voor Laurens omtrent het huidige beoordelingssysteem (ook via mail 

verstuurd) 

• Hoe ziet het huidige systeem eruit (oa bv beoordeling van cito's en reguliere toetsen, 
80% normering, wordt er onderscheid gemaakt in niveau) 

• Waarom is voor deze wijze gekozen? 

• Welke andere systemen bestaan er? 

• Bestaat er een systeem wat in lijn ligt met Leren Zichtbaar Maken? 

• Wat zijn de voor- en nadelen van het huidige systeem en zijn we er tevreden over of 
zouden we iets willen aanpassen? 

• Wat doet de wijze van beoordeling met het kind? 

• Ook kijkend naar het VO: de cijfers die een kind in groep 8 haalt lopen die in lijn met 
de beoordeling op de middelbare school?  bv een 'kader' kind haalt op PO 4 en 5-en, 
en op VO opeens zevens  en andersom gezien: 'atheneumkind' haalt negens op PO, 
maar zessen op VO? 

• Ouders kijken vaak alleen naar het cijfer. Welke aandacht is er voor de informatie die 
achter een cijfer schuilgaat? Wat is er gebeurd er waardoor een kind deze score be-
haald? 

9.  Nieuws uit groepen Geen. 

10. Rondvraag. Geen  

11. Sluiting 

12. Actiepuntenlijst: 

Wie? Wat? Wanneer?  

Allen  

 
Punten voor GMR Vóór iedere vergadering 

 

Sandra 
Deelname opgeven MR 

cursus 
Voor 11-11 

 

Jouke 
Akkoord van het team mbt 

het werkverdelingsplan 
Voor 6 -11 

 

Laurens 
Kopie van Junis 
overeenkomst 

zsm 
 

Laurens 
Digitale vaardigheden 

meenemen in beleid 20-21 
2020-2021 

 

Laurens  

Mag een school binnen een 

bepaalde week zijn eigen  

communicatiedag kiezen? 

Formatie 2020-2021 

 

Laurens  Ouderbijdrage vaststellen 

MR of AC aangelegenheid? 

September 2020 

Laurens Akkoord van het team mbt 

continurooster incidentele 

dagen  

Tijdens de teamvergadering 

van 12-11 

 



 

 

 

 


