
Notulen MR- vergadering dinsdag 09 maart 2021  

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

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

3. Vaststellen notulen en actielijst vorige vergadering 

Is het een idee om de notulen te anonimiseren, zodat wij als individu er niet op kunnen 

worden aangesproken? Iedereen is hiermee akkoord!  

4. Mededelingen 
5. Directiepunten 

a. Corona  

Met de nieuwe maatregelen proberen wij alle leerlingen en docenten het gevoel te geven 

zich veilig te voelen. Een aantal maatregelen zijn in de praktijk alleen niet te doen. Werken in 

cohorten is bijvoorbeeld een hele lastige. Dit hebben wij dan ook losgelaten, behalve in 

groep 6/8. Deze week zijn wij ook weer gestart met de muzieklessen en de lessen 

geestelijke stromingen, omdat er weinig kinderen zijn met verkoudheidsklachten of 

leerlingen die in quarantaine moeten.  

Waarom voeren wij het beleid van de mondkapjesplicht door in groep 7 en 8? Deze vraag 

heeft een ouder neergelegd bij de directie. Directie heeft de betreffende ouder gemaild en dit 

toegelicht. Het is geen verplichting een mondkapje te dragen, maar een advies. Het gaat om 

de veiligheid van de leerkrachten. Misschien gaat deze ouder verder op zoek naar een 

stukje ruggespraak.  

6. Vaste agendapunten: 

a. Stand van zaken diverse werkgroepen 

AC: Binnen de mogelijkheden gaan ze op zoek naar activiteiten die wel kunnen 

plaatsvinden. Streetwise kan doorgaan, want dit is in een grote ruimte of buiten. Schoolreis 

gaan we bekijken of dit einde van het jaar zou kunnen. Ook voor de groep 8 activiteiten 

bekijken wij wat de mogelijkheden zijn. Wij volgen daarin wel de protocollen.  

b. Concept onderwijsplanning/vakantierooster 

De directie heeft het concept onderwijsplanning/ vakantierooster toegelicht.  

c. Kwaliteitsanalyse 

Binnen morgenwijzer ligt er een jaarplan/ schoolplan. Morgenwijzer is gestart met het voeren 

van kwaliteitsgesprekken. Op verschillende facetten zet je diepgaande analyses neer. Er is 

een eerste gesprek gevoerd. Er wordt bekeken waarin wij als school tekortschieten. Wij 

worden vergeleken met scholen met een laaggewicht. Dat gewicht heeft te maken met je 

populatie leerlingen, ouders en in welke wijk je als school staat. Er komt twee keer per jaar 

een kwaliteitsanalyse. Dit heeft invloed op het schoolplan en daarin moeten punten worden 

aangepast. 

d. Informeren voortgang formatieplan     

Eerste formatiegesprek is geweest. Er komt budget beschikbaar voor het Primair onderwijs, 

i.v.m. de Coronaperiode. Van dat budget hoef je als school niet alleen nieuwe methodes aan 



te schaffen, maar je mag het ook inzetten voor extra mankracht. Er is groenlicht gegeven om 

met de mensen die nu op de Vroonhoeve werken, te kunnen blijven werken. 

Werkdrukgelden kunnen wij eventueel gaan gebruiken om 11 groepen te gaan creëren. 13 

april willen wij plaatjes hebben voor de groepen die kunnen ontstaan en de werkdrukgelden. 

13 april ligt er een concept formatieplan, zie onder actiepuntenlijst. 

7. Ingebrachte agendapunten: 

a. Evaluatie code rood maandag 15 februari 2021 

Hoe gaan wij hier in de toekomst mee om? Code rood is standaard een Morgenwijzer 

besluit. Een hittegolf of ijsvrij, dan wordt het een MR gelegenheid. Zou dit besluit ook zijn 

genomen als er geen afstandsonderwijs zou zijn? Als dit er niet was, was deze beslissing 

ook genomen.  

8. Nieuws uit groepen 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

11. Actiepuntenlijst: 

Wie? Wat? Wanneer?   

Allen  

  
Punten voor GMR Vóór iedere vergadering 

  

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 

  

 

 

Sandra 
Dropbox opruimen. Archiveren 

van oude documenten. 
Schooljaar 2020- 2021 

 

 

Wie? Stukje MR  
Start schooljaar 2021- 2022, 

in de eerste nieuwsbrief.  

 

Laurens 

Uitzoeken of een aanpassing 

in de ouderbijdrage tijdens 

een ouderavond kan worden 

toegelicht/ besproken.  

Schooljaar 2020- 2021 

 

 

 

Laurens  Concept formatieplan 13 april 2021 
 

 

 

 


