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Notulen MR- vergadering  
Vrijdag 13-03- 2021  

  
Aanwezig: Trees, Cindy, Susan, Dennis, Robin  
Afwezig: Sandra (ZV) 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
Notulen vorige vergadering   
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

Buitenomgeving 
De bouwplannen gaan door zoals het er nu uitziet. Stukje van school moeten we inleveren. 
Concreet kijken hoe we gecompenseerd kunnen worden. Er is/wordt gekeken naar 
mogelijkheden voor het creëren van een nieuwe ingang. Ton en Ilse hebben een rondleiding 
met gemeente gehad om mogelijkheden te verkennen. 
 
De meerderheid van het team gaat voor de oplossing zonder dat er een lokaal afgegeven 
wordt.  
Dit betekent dat er een ingang gecreëerd kan worden bij het huidige ketelhuis. De 
ketelinstallatie moet dan verplaatst worden. Dit houdt in dat er minder bergruimte over zal 
blijven. Het is een flinke investering, maar uiteindelijk wel een veilige oplossing om de school 
te kunnen betreden. 
Er moet nu iets besloten worden. Ondanks het onzekere toekomstperspectief van de school, 
kiezen we voor een goede en praktische oplossing. Er kan niet gegarandeerd worden dat er 
een nieuw schoolgebouw komt. 
 
Jan had als idee om iets te gaan doen met de personeelskamer. Dit wordt verder verkend. 
De voorkeursvariant van school wordt doorgegeven aan de gemeente. Zij gaan berekenen 
wat het gaat kosten om dit plan uit te voeren. Uiteindelijk beslist gemeente welke 
aanpassingen worden doorgevoerd. 
 
Buitenterrein:  
We zullen proberen het maximale eruit te halen. De kans is klein dat er iets gewijzigd gaat 
worden aan de plannen omtrent de plaatsing van de parkeerplaatsen. Een 
landschapsarchitect komt om samen met team in gesprek te gaan over het buitenterrein. De 
mogelijkheden worden besproken en ideeën worden aangereikt om zo tot een goed 
ontwerp te komen.  
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Toekomst school (vergadering met Nol) 
Op 25 maart gaan beide MR-en in gesprek met de bestuurder over d toekomst van de 
scholen. 
Samen met Andreas inventariseren welke vragen er voorgelegd worden aan bestuurder. 
Inzet is het te hebben over toekomst van de scholen. Mogelijkheid is er om kennis te maken 
met bestuurder. Tijd goed invullen om de kritische vragen te stellen over toekomst scholen. 
Stip op de horizon voor beide teams. Erachter komen hoe de toekomst eruit zal gaan zien. 
Belangrijke vraag richting bestuurder.  
Dennis gaat met Gerard (Andreas) een agenda maken voor het gesprek. Samen met 
achterban van school agendapunten aandragen.  
 

Onderwijs en corona (subsidie) 
We maken op dit moment gebruik van een subsidiepot. Deze wordt ingezet in de vorm van 
ondersteuning door Ilse (groep 5 t/m 8) Dit is stil komen te liggen door het coronavirus. De 
reden hiervan is dat cohorten gescheiden gehouden moeten worden. 
 
Er werd eerder een subsidieaanvraag gedaan gericht op Taakspel. 
Taakspel is een spel dat gespeeld wordt om de taakgerichtheid te stimuleren en het gedrag 
verbeterd wordt. Kinderen krijgen Tools aangereikt. Schoolbreed gaan inzetten. 
Opleiding met coachingstraject en passende materialen. Er is één school van Skozok ingeloot 
voor de subsidie. Onze school werd helaas niet gekozen. 
 
Tot de zomervakantie is er een nieuw subsidiepotje te besteden. Dit kan besteed worden 
aan het welzijn van kinderen of aan het didactische deel van onderwijs. Momenteel wordt 
onderzocht door het team hoe deze subsidie besteed kan gaan worden.  
Lidy (yogacoach) geeft relaxlessen aan de kleuters en heeft ervaringen opgedaan. Ze wil dit 
eventueel schoolbreed gaan doen. Het is nog niet helder of dit gaat gebeuren of dat de 
subsidie ergens anders voor wordt ingezet. Als je als team overtuigd bent, kan dit een 
waardevolle inzet zijn, waardoor de school zich kan onderscheiden. School moet zich 
tussentijds en achteraf verantwoorden over de inzet van de gelden.  
 
Studiedag afgelopen woensdag (mededeling) 
Het was een waardevolle bijeenkomst. Aan de hand van een presentatie nam Ellen ons mee 
in de benadering van citoresultaten. Erg interessant om op basis van verschillende factoren 
de resultaten te onderzoeken, te begrijpen en te verklaren. Dit is de basis voor het aanbod 
voor de komende periode. 

GMR-vergaderingen (maandag 29 maart en donderdag 17 juni) 
Vergaderingen zullen digitaal gaan plaatsvinden. MR bekijkt wie er gaat aansluiten. Niemand 
van onze MR heeft zich aangemeld voor de MR-cursus (maandag 15 maart 2021).  

Tevredenheidsmeting (mededeling) 
De kinderen uit groep 6-7-8 hebben de meting afgerond. Over het algemeen was het 
resultaat positief te noemen. Trees geeft aan het jammer te vinden dat je niet kunt 
vergelijken met andere scholen. Interpretatie van (vraag)stellingen blijft voor ieder kind 
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anders. We wachten nog op de resultaten van de vragenlijst die ingevuld kan worden door 
ouders. Teamleden op school kunnen ook een vragenlijst invullen. 

Rondvraag 
Susan: Is er al iets bekend over de verdeling van leerkrachten volgend schooljaar? 
Dit is nog niet het geval.  

Verschillende mensen hebben gebruik gemaakt van de opendag. Een aantal mensen hiervan 
woont op grens Schoot/Dorplein. Er zijn mensen die ervoor gekozen hebben om ook op onze 
school te komen kijken. Dit met het oog op de toekomst. 2 Aanmeldingen zijn gedaan na de 
opendag.  

Susan: Hebben jullie de coronasituatie onder controle? Kinderen zijn blij om weer naar 
school te kunnen gaan. Wachten nog op de algemene resultaten (om vast te stellen waar de 
kinderen staan).  
 
SkoZapp: Er staan nog verouderde gegevens van cito-scores op de app. In de toekomst 
worden de cito-scores niet meer op de app gezet. Dit vanwege het missen van de taal bij de 
gegevens. Bij Skozok wordt navraag gedaan hoe de oude gegevens verwijderd kunnen 
worden. 

Sluiting 

 


