
MR vergadering 9 juli 2020 

15.30 – 17.00 uur 

6e en laatste vergadering van het schooljaar  

Aanwezig: Ellen, Stephanie, Hedi, Karin. 

 

1. Opening vergadering 

2. Mededelingen 

- De personeelsgeleding kan nog versterking gebruiken. Hedi heeft Erwin gepolst. 

- De formatie is rond voor komend schooljaar. Er komt een gymdocent bij. Onze IB’er gaat met 
zwangerschapsverlof, daarvoor zal er nog een vacature komen (intern of extern op te vangen).  

- Coronatijd: vanaf 1 juli mogen er weer ouders in de school. We houden het tot einde schooljaar zoals 
het nu gaat, dus ouders tot aan het schoolplein. Maar bij langere gesprekken kunnen ouders weer 
worden uitgenodigd.  
Evaluatie vanuit het team: De huidige werkwijze zorgt wel voor rust in de klas. Kinderen zijn een stuk 
zelfstandiger en het is rustiger opstarten.  
Als dit in het nieuwe schooljaar aanblijft, dan is het wel wenselijk om ouders en leerkracht met elkaar te 
laten kennismaken. Bijv. door koffie/thee op het schoolplein 1e dag? Ophalen in de klas die 1e dag? 
Actie: Schoolleiding legt dit voor in het team.  

- Nulmeting: we zien over de gehele linie geen achterstand, alles in lijn der verwachting. Het is aan 
individuele leerlingen te zien dat ze thuis hun best hebben gedaan. Ook complimenten aan de ouders: 
we kunnen zien dat er hard gewerkt is!  Bij elke klas wel enkele uitschieters naar beneden. 
De Johannesschool heeft subsidie gekregen om achterstanden weg te werken. Hiervan moeten we 10% 
afdragen aan de Utrechtse zomerschool (= 4 dagen in laatste vakantieweek). 14 kinderen willen aan de 
zomerschool meedoen.  

- Inloggen bankrekening: De financiële man vanuit de KSU is ermee bezig, zodat schoolleiding er dit 

schooljaar nog bij kan.  

- Schoolondersteuningsprofiel: bespreken we in oktober.  

- Schoolmelk: de huidige manier van schoolmelk aanbieden loopt af. De nieuwe werkwijze van Campina 

is niet passend voor onze school (zelf uit grote pakken inschenken, zorgen voor bekers, afwassen). Wij 

bieden vanaf volgend schooljaar daarom geen schoolmelk meer aan.  

- Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar hierin wordt in ieder geval benoemd: 

- Het parkeren aan de achterzijde van de school: het is druk en chaotisch, mensen parkeren dubbel. 

Zorgt voor onveilige situaties. 

- Nieuw MR-lid oudergeleding: Marijke Straub - moeder van zoon uit groep 6 - was de enige kandidaat, 

gaat vanaf de start van volgend schooljaar meedraaien. Omdat Stephanie na de herfstvakantie gaat 

verhuizen, neem Marijke haar plaats naast Ellen in. Ellens termijn wordt hiermee verlengd. 

- Poll rondom de bijdrage voor het kamp in groep 8: 71,7% van de 55 reageerders zijn vóór een extra 

bijdrage van 25 euro in groep 8 voor het kamp.  

- Schoolplein rookvrij: er wordt nog steeds gerookt bij de blokken. Die blokken horen bij het schoolplein 

en het is nog in het zicht. Ouders vragen buiten het zicht te roken.  

 



 

3. Actielijst 

Deze wordt als aparte bijlage rondgestuurd. 

4. Vakantierooster & jaarplanning 2020 – 2021 en jaarplan 

Het vakantierooster en de jaarplanning stuurt de schoolleiding in de laatste week rond.  
Wat nog moet worden afgestemd: 

- De koffieochtenden/-avonden. Hoe willen we dat komend schooljaar doen, want de opkomst is 

schoolbreed niet hoog. Het doel van zo’n ochtend is binding creëren met ouders en hen informeren.  

Is een klassenavond per groep een optie? Dan kun je de informatie afstemmen op de groep zelf.  

Actie: De schoolleiding overlegt hierover met het team. 

5. Begroting Ouderbijdrage_ tussenstand inkomsten & uitgaven  
Dit jaar trekken we meer geld uit voor de meesters- en juffendag. Dit wordt een afsluiting van het gekke 
schooljaar ivm corona. We huren een ijscokar en een springkussen. Ook doen we waterspelletjes en 
spuiten we groep 8 van het schoolplein af, ter afscheid. 

Het afscheid van groep 8 valt goedkoper uit, omdat de musical wegvalt. De groep achters hebben samen 
een eigen afscheidsprogramma bedacht met een filmavond, BBQ en een borrel voor de ouders. 

6. Rondvraag 
- Hoe is het dit schooljaar gegaan met het opstarten van Engels vanaf groep 5?  
Dat is in coronatijd niet van de grond gekomen. Ga we in nieuwe schooljaar mee starten.  

- vergaderdata komend schooljaar: 8 oktober, 19 november, 21 januari, 18 maart, 20 mei en 24 juni. 
 

 
Eerstvolgende vergadering: donderdag 8 oktober in de avond.  


