
MR vergadering 30 maart 2021 

18.30 – 20.00 uur ZOOM 

4e vergadering van het schooljaar 

 

Agenda  

1. Opening vergadering, akkoord notulen vorige vergadering 

2. Mededelingen 

- Personeel;  

o Communicatie kan beter. Dat Lisa is bevallen is bv niet in alle groepen gedeeld. 

De start van nieuwe collega’s Sietske en Joyce is niet algemeen gedeeld. 

o Katinka gaat weer 2 dagen starten (maandag en dinsdag). Marianne blijft tot 

meivakantie 1 dag ondersteunen. 

- Groen schoolplein, hut en tunnel zijn bijgewerkt. Graag leerlingen inzetten om bv plein 

aan te vegen en rommel uit de struiken te halen en klimop proberen te leiden. Ellen gaat 

kijken of ze bij gemeente aantal knijpers kan krijgen. Karin plant afspraak in met 

groencommissie om oa besteding van €250,- te bespreken. 

- Samen met Bibliotheek Utrecht en de OBO wordt besproken en gekeken of in het ouder 

lokaal een mini bibliotheek ingericht kan worden. Dit omdat er in Overvecht noord geen 

bibliotheek aanwezig is en de bieb bij het winkelcentrum voor sommigen te ver is. Deze 

minibieb zal dan geëxploiteerd moeten worden door Bibliotheek Utrecht. Er komt in de 

toekomst ook een fietsbieb langs. (eea nav het feit dat de gemeente wil investeren in de 

thema dreven). 

- Terugkoppeling begroting 2021 Karin gaat deze mailen. Formatieplan, is deze al 

bekend qua gelden?--> ziet er voor volgend jaar goed uit. 

- Lentekriebels; dit jaar meer reacties en vragen. Dit was vooral bij de kleutergroepen. 

Lessen over seksualiteit en seksuele verschillen zijn verplicht op de basisschool. Dit staat 

in de kerndoelen. In deze lessen leren kinderen respect te hebben voor seksuele 

verschillen en voorkeuren. De Johannes gebruikt de week van de lentekriebels als 

middel om deze lessen te geven. Mogelijkheid bekijken om dit eerder te benoemen 

zoals bv in informatieavond aan nieuwe ouders. Ook schoolgids op aanpassen. 

- Vergadering GMR_ voorzitters. Ellen heeft deze online meeting bijgewoond. Fijn dat 

GMR weer actief is richting voorzitters. Was vooral kennis maken en presentatie wat 

GMR doet. Aparte whatsapp groep waar voorzitters elkaar kunnen vinden met 

hulpvragen, tips en adviezen. 

 
 

3. Corona 

a. Algemeen; Beheersbaar geen uitbraken dus erg fijn. Af en toe leerlingen thuis  die om 

verschillende redenen thuis in quarantaine zijn. Zij volgen thuis de lessen. 

b.  Er zijn  geen massale achterstanden in de groepen geconstateerd. Het betreft een 

aantal individuele kinderen die achterstand hebben opgelopen en aandacht verdienen. 

Ook extra aandacht aan het jonge kind. 



c. Schoolreisje en andere activiteiten; Kamp kan doorgaan. Schoolreisje wordt lastig omdat 

je de groepen uit elkaar wilt houden. Er wordt gekeken hoe hier invulling aan gegeven 

kan worden. 

d. Kansrijk advies; Dit jaar kregen de leerlingen van groep 8 een kansrijk advies. Karin wil 

gaan onderzoeken of je dit kunt vasthouden. Zij heeft hier verzoek ingediend bij KSU om 

een werkgroep voor in te zetten.  

 

4. Logboek 2020 – 2021 & Verantwoordingsdocument  (bijlage). Niet besproken, doorgeschoven 

naar volgende vergadering. 

 

5. Besteding bovenschools geld. Brief is gemaakt. Vervolgstap afspreken. 

6. Begroting en verantwoording ouderbijdrage (bijlage). Karin vraagt huidige stand op.  

7. Social Schools & Nieuwsbrief. Komt op de agenda van teambespreking van 12 mei. 

8. Schoolplan (bijlage). Medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgezet. 

Oudertevredenheidsonderzoek (OTO) schuift door naar volgend jaar. Karin wacht verder nog op 

Koersplan die ze van KSU moet ontvangen. 

9. Oudertevredenheidspeiling. Dit jaar nog evaluatie van de aandachtspunten van de laatste OTO. 

Uitkomst delen in nieuwsbrief 

10. Actielijst (bijlage). 

11. Rondvraag. 


