
MR vergadering 19 november 2020 

18.30 – 20.00 uur ZOOM 

2e vergadering van het schooljaar 

 

Agenda  

1. Opening vergadering,  

2. Mededelingen 

•Personele bezetting:  aanvulling van 3 stagiaires en ondersteuning van 2 leerkrachten via Leergaloos 
Ton voor de Academie en Ine voor alle groepen. Voor de nieuwe groep kleuters worden gesprekken 
gevoerd. 
•Corona: geen bijzonderheden 

•Foto & namen website aanpassen. Graag allemaal foto naar Dennis sturen. Hij past website aan. 

•Groen schoolplein. Karin plant afspraak in. Nagedacht kan worden over besteding van de €250,-. 
Misschien rustig plekje? Dit wordt nu gemist. 

•Inspectie. Vorige week heeft de onderwijsinspectie een thema onderzoek bij ons uitgevoerd. Het 
onderzoek ging over de kwaliteitsverbeteringen in relatie met de leerling populatie. Dat wil zeggen dat 
ze hebben gekeken hoe wij continu werken aan een goede kwaliteit van het onderwijs. Daarbij werd 
gekeken of we ook goed in beeld hadden wat onze leerlingen op school nodig hebben. De inspecteur 
was heel tevreden over wat hij heeft gehoord en gelezen. Hij vond dat we met de juiste ontwikkelingen 
bezig zijn en dat we die op een goede manier uitvoeren. Ook gaf hij nog wat interessante 
onderwijsinhoudelijke tips mee.  

•Begroting 2021; eerste concept heeft Karin in kunnen zien. Inventariswensen die gedaan kunnen 
worden: Chromebook klassen, methode beeldende vorming, methode spelling (2021/2022) , 
bureaustoelen, woordenschat groep 3 en leerkrachtcomputers/laptops. 

 
3. Actielijst 

4. Rollen MR 

Het contact met GMR moet weer opgestart worden. Emailadres van Ellen is doorgegeven. Het 

instemmingsrecht op de begroting is uitgesteld. Medio volgend jaar wordt dit verwacht. Ellen gaat 

uitzoeken welke training tzt beschikbaar is. 

5. Sinterklaas  & Kerst invulling 

Door Corona dit jaar een andere invulling. Sinterklaas wordt in de aula gevierd.  Kerst vieren we dit jaar 
met een kerstontbijt. Kinderen moeten zelf hun eigen ontbijt meenemen. Naast vermelding op Social 
Schools ook briefje meegeven aan kinderen zodat niemand het kan missen. 
 

6. Schoolondersteuningsprofiel: besproken 

7. Begroting en verantwoording ouderbijdrage 



Het valt op dat er aanzienlijk minder binnen gekomen is dan begroot. Karin vraagt dit nog na bij Jos. Ook 
wordt aan Jos gevraagd om totaal aansluiting van inkomsten en uitgaven en banksaldo. De begroting 
moet nog worden aangepast naar het nieuwe bedrag en kosten eindfeest groep 8 moet nog ingevuld 
worden bij vorig jaar. Afgesproken wordt om eerste herinnering in de week van 7 december te 
versturen.  
 

8. Rondvraag  

•Verkeerssituatie rond de school blijft zorgelijk. Nogmaals Sjaak (handhaving) benaderen. Verder 
mogelijkheid onderzoeken om plantenbakken te plaatsen en het duidelijker maken van oversteekplaats 
op verkeersdrempel. In Utrecht loopt er een pilot van het afsluiten van de straat bij aanvang schooltijd. 
Deze volgen en als er een vervolg op komt voor aanmelden.  
•Rookvrijschoolplein: stoeptegels zijn aangevraagd 
•Weinig zicht op de kleuterouders dit jaar. Karin gaat vaker bij de ingang voor de kleuters staan.  
•Corona: geen bijzonderheden 

 

 

  


