
 

 

Notulen MR 01-12-2020 om 19.30 uur. 

Aanwezig: Suzanne, Yvette, Robert en Peggy, allen via Teams. 

Notuliste: Peggy 

 

 

1 Opening en vaststellen agenda. 

Suzanne opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

2. Vaststellen notulen vorige vergadering 

• Diane had enkele kleine aanpassingen, worden door Suzanne aangepast en 

dan kan het verslag op de site. 

3. Ingekomen stukken 

Er is een mail binnengekomen van MR statuten ter informatie dd 08-10-2020. 

4. Mededelingen directie 

* het tevredenheidsonderzoek wordt doorgeschoven 

* Er is een gesprek geweest met de inspectie. Dit is goed verlopen. Hier komt geen 

verslaglegging van, wel een notitie dat het heeft plaatsgevonden. 

* Corona: er is 1 leerling besmet geraakt met het virus en enkele leerlingen. Dit alles is 

goed gecommuniceerd met betrokkenen. 

* Veiligheidsbeleid is besproken in DO. Ligt nu bij GMR maar is nog niet vastgesteld 

* Jaarplan is doorgemaild door Diane naar MR leden. 

5. Mededelingen GMR 

Vanuit Rijnwaarden heeft zich niemand aangemeld voor de GMR. Hier zijn ze nog 

dringend naar op zoek. Echter Anouk Smit heeft zich opgegeven als leerkracht maar 

zij heeft hier geen enkele reactie op gehad. 

6. Jaarplan 

Het Rekentraject observatie is begonnen. Pauline IB-er en R. van Ringelenstein, 

ambulant begeleider voor rekenen en mindset zijn hierbij betrokken. Voor de 

Carnavalsvakantie zijn alle groepen bezocht. 

Vorig schooljaar is er een voormeting gedaan om te bekijken voor welke 

groepen/kinderen extra instructie nodig is. Het is afwachten of de resultaten met dit 

traject straks beter zijn. Over het geheel is blok 1 + 2 goed gemaakt. Degene die 

moeite hadden, dat blijft hier ook. Leerkrachten geven aan dat zij hopen dat de 

resultaten zijn terug te zien in de Cito, alleen de vraagstelling is anders. Verwacht 

wordt dat de resultaten klassikaal zullen verbeteren. Dit ligt eraan hoe alles verloopt 

en hoe groot de groepjes zijn voor de instructies.  



 

7. Rondvraag 

* Zijn er nog collega’s die einde van dit schooljaar evt met pensioen gaan? Nee hier 

is niets van bekend op dit moment. 

Margriet zit dit jaar 45 jaar in het onderwijs!!. 

• 5 gelijke dagen model: Is Diane hier al mee bezig? Mss idee om dit nogmaals 

te benoemen in de volgende nieuwsbrief. Ook zodat het bij de ouders onder 

de aandacht blijft dat dit na de zomervakantie van kracht gaat. 

 

 

 

Suzanne sluit de vergadering om 20.15 uur. 

Volgende vergadering staat gepland voor 09-03-2021.  

 

 

 


