
Notulen MR- vergadering dinsdag 13 april 2021  

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

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

            De agenda is vastgesteld. 

3. Vaststellen notulen en actielijst vorige vergadering  (wie stukje 1 e nieuwsbrief) 

Notulen zijn vastgesteld. 

4. Mededelingen 
Email vanuit de MR box dat doorgestuurd wordt naar een Morgenwijzer mailadres 

gaat goed; hij kan niet naar externen doorgestuurd worden. Voortaan eerst naar 

Jouke. 
 

5. Directiepunten 

a. Corona  

• We zijn een Coronacluster geweest; 4 leerkrachten zijn besmet geweest. Het is 

gelukkig niet tot sluiting gekomen. Geen verdere besmettingen onder lkr en 

kinderen.  

 

• Ouder: zorg geuit over in- en uitrijdend autoverkeer Ganzenveld. Gewijzigde 

ophaalsituatie vanwege Corona wordt niet gewijzigd; wel komt er morgen een 

herhaalde oproep : niet parkeren aan Ganzenveld.  

 

• Er komen een dezer dagen zelftests voor lkr :advies 2 x per week. Dit zal op 

vrijwillige basis zijn. 

 

• NCO rapportage (achterstanden door Corona E- toetsen vorig jaar ) komt nog ( 

stond op Brin Wereldwijzer) 

 

b. Urenverantwoording  

Er is in het verleden gerekend van zomer tot zomervakantie. Dit moet volgens de 

Onderwijsinspectie van 1-10 tot 1-10 zijn.  Gevolg: weinig schade, alle groepen 

komen nog steeds boven de norm van 940 uur. Voor dit jaar laten we 959,5 staan, 

zodat we nog wat marge overhouden 

 

c. Informatie analyse onderwijsresultaten 

We scoren best goed. Vroonhoeve heeft een lage weging, 25,4 (gem is 30)  

Wij worden vergeleken met het Via Nova  (1F en 1F/1S) Ons aandachtspunt : 1S 

niveau ( aan de bovenkant) 

 NPO (Nat Progr Onderwijs) = duurzame investering in onderwijs.(€700 per leerling)     

Inzetten voor kwaliteitsverbetering. Hier mag bijv. geen extra groep van geformeerd 

worden. Er gebeurt veel op dit moment; er is ook nog veel onduidelijk. Wordt 

vervolgd. 

6. Vaste agendapunten: 

a. vaststellen onderwijsplanning/vakantierooster 

ten aanzien van de eerdere versie nu 5 studiedagen extra. 

 

b. concept formatieplan  



Team bekijkt de 5 plaatjes nu; voor de meivakantie inventariseren welke    

                  variant de voorkeur heeft bij het team. Na de meivakantie kunnen dan de  

                  poppetjes bij de plaatjes gezet worden. Aantal aanmeldingen ligt nu nog wat  

                  lager, dit komt wrs door de Corona periode.  

                  Het aantal doublures is nog niet meegenomen in de voorstellen. 

                  Eind juni zal waarschijnlijk het complete plaatje aan de ouders bekend gemaakt 

                  worden.  

                  Volgende vergadering komt het communicatieplan aan de orde; o.a..het al dan   

                  niet delen van alle nieuwe groepen  aan alle ouders 

 

7. Ingebrachte agendapunten: 

a. Onderzoek gemeente autovrij rondom scholen 

Het verzoek tot autovrijezone komt vanuit de buurtbewoners. De directie weet niets 

meer dan het berichtgeving in de krant over het autovrijmaken. Hulp is eerder al 

aangeboden, maar niets meer op gehoord. Wordt vervolgd. 

 

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 

 

 

Een nader te bepalen Mr-lid 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 

 

 

 

 

 


