
Notulen MR 16-6-2020 

Aanwezig: Jeroen Marsman, Carien van der Duim, Bianca Barends, Debby de Roos, Elles Vreugdenhil, 
Petra Dirks, Bartha Schuiling 
 
 

Onderwerp Besproken Actie 

Evaluatie afgelopen 
schoolperiode 

Leerkrachten: 
-leerlingen passen zich snel aan. 
-fijn alle leerlingen weer gelijktijdig te zien. 
-herhalen afspraken belangrijk. 
-in de pauzes gaat de eigen leerkracht met de groep mee; wordt 
op verschillende manieren ervaren; na de vakantie mogelijk 
aanpassen. 
-binnenkomen door de verschillende ingangen verloopt soepel. 
Ouders: 
-buitenspelen met de eigen groep: kinderen passen zich aan; 
spelen met kinderen uit de eigen groep, soms willen ze weleens 
spelen met kinderen uit de andere groepen 

Na de zomervakantie: richtlijnen overheid afwachten, dan 
afstemmen. 

Personeel Petra fysiek niet op school aanwezig; werkt vanuit huis. 
 

 

Formatie ’20-‘21 Debby: de formatie heeft m.n. bovenschools veel tijd en 
energie gekost. De gesprekken met de leerkrachten 
(wensen/ambities) zijn goed verlopen; hier zaten grotendeels 
de oplossingen in. Eén leerkracht verandert van functie; wordt 
leerkrachtondersteuner. 1 interne begeleider hervat haar 
werkzaamheden weer; er zijn 2interne begeleiders; aantal 
beschikbare uren voor interne begeleiding verminderd. 

 

Marge uren Komend schooljaar zijn er 983 onderwijsuren. 960 uren zijn 
ingevuld; er blijven 23 margeuren over. 

 

Schoolgids Jeroen stuurt deze op aan de MR leden. MR leden lezen de schoolgids kritisch door; eventuele 
opmerkingen/ aanvullingen naar Jeroen sturen. 



Inzet werkdrukgelden Besluit waaraan het besteed wordt heeft consequenties voor de 
toekomst (verplichtingen aan personeel; afschrijving materiaal). 
De school heeft recht op 8,4 lesgevend; dit betekent 8 groepen.  
Binnen het team is besloten het werkdrukgeld in te zetten voor 
formatie waardoor er 9 groepen gevormd kunnen worden. 
Oudergeleding MR geeft aan dat het fijn is dat er geen 
combinatiegroepen gevormd worden. 

 

IKC- stand van zaken Nieuwe naam: de voorzitter van de leergemeenschap stuurt 
aan de MR de nieuwe namen. De oudergeleding van de MR 
wordt gevraagd hun gevoel bij de namen te omschrijven; dit 
wordt ook gevraagd aan de leerlingen van de leerlingenraad. 
De verwachting is dat de nieuwe naam in december op de gevel 
staat.  
Missie/ visie: hoe wordt het onderwijs ingericht passend bij de 
geformuleerde missie/ visie. Jeelo wordt verkend: draagvlak bij 
het team belangrijk, evenals het meenemen van de MR in deze 
ontwikkeling. 
Tweede fase verbouwing: opening tussen leerjaar 4 en 5.  
De kleine ruimte die nog aan de ruimte van leerjaar 4 zit wordt 
erbij getrokken en hier wordt een atelier gerealiseerd. 
Er is een keuken geplaatst in de unit en in de ruimte van de 
peuterspeelleergroep. 
 
Ondersteuning aan leerlingen kan geboden worden in de unit. 
 
 

Nieuwe namen bekijken en gevoel hierbij beschrijven. 
Qua profilering de komende periode aan de bak (logo, 
huisstijl, etc). 

Hallo Muziek Wordt uitgebreid naar groep 6.  

Beschikbaarheid gymzaal Debby heeft dezelfde dagen/uren aangevraagd. Afstand i.v.m. 
corona maatregelen blijft een probleem. Beweging moet op 
scholen meer gestimuleerd worden; er zijn echter geen 
faciliteiten. 

 

Tot slot Schoolfotograaf: bespreken wat  te doen i.v.m. huidige corona 
maatregelen. Groepsfoto wel belangrijk.  

Groepsfoto; op welke manier? 
 



Schoolgeld: betaalsysteem Social Schools gaan gebruiken; innen 
gaat digitaal.  
MR rekening opheffen. 

 
 
Wordt afgesloten door Carien. 

 

De volgende MR vergadering is op dinsdag 8 september om 19.30 


