
 

Notulen  
Medezeggenschapsraad (MR)  

Donderdag 21 januari 2021 

19.30 uur start vergadering  

Locatie: Digitaal, via TEAMS 

 
Aanwezig:  

Leerkrachten: Carla de Jong, Lotte de Jonge,  

Oudergeleding: Gerard Kooijman, Cindy Hogenbijl, Wendy de Lange (voorzitter) 

Directie:  Sagitta Hermsen  

Afwezig: Paul Lancee 

Notulist: Gerard Kooijman 

 

1. Opening 

Deelnemers MR overleg 

In december 2020 zou de wisseling plaatsvinden van Yvonne Kievit naar Paul Lancee. Yvonne heeft 
lange tijd deelgenomen aan het MR overleg. De overdracht heeft niet plaats kunnen vinden. Voor de 
volgende vergadering zal Paul worden uitgenodigd.  

 

Cursus MR/GMR 

De oudergeleding is uitgenodigd voor de cursus MR/GMR waarin uitleg is gegeven rondom het 
functioneren en de samenwerking tussen beide vertegenwoordigingen en de besturen. 

Zowel de ouders als de leerkrachten waren bij de cursus op 19 januari digitaal aanwezig. De 
leerkrachten/directie hebben geen uitnodiging voor deze avond ontvangen. Uitgezocht wordt hoe dit 
gekomen is (Sagitta) 

Opvallende aandachtspunten waren: contact met de achterban en verslag doen van de MR 
vergadering aan de ouders. 

 

2. Planning vergaderingen schooljaar 2020/21 

De volgende data zijn afgesproken voor de rest van schooljaar 2020/21: 16 maart, 11 mei en 1 juni. 

Sagitta zorgt ervoor dat de data in de kalender op Social Schools komen. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen ingekomen stukken. 

4. Notulen vorige vergadering 

De titel van het document wordt aangepast van agenda naar notulen en opnieuw in de website 
geplaatst. Tijdens de vergadering was Carla niet aanwezig i.v.m. andere schoolwerkzaamheden. 
De MR notulen blijven een jaar beschikbaar op de website. Mogelijk dat een samenvatting die via 
Social Schools wordt verspreid beter gelezen wordt.   



 

Het bespreken van de MindMap wordt voor de volgende MR agenda geagendeerd. (actie Wendy) 
Voor de actualiteit is het van belang tijdig, binnen 2 weken, de notulen te publiceren.  
Behoefte peilen voor gezamenlijk MR overleg met de Notenbalk, Contact opnemen met de VZ MR 
Notenbalk. (actie Wendy).  
De begroting 2021 is na vaststellen nagestuurd op 17-11-21. Er zijn geen opmerkingen en de 
begroting is akkoord.   
 
5. Rapportage MR – vanuit directie 

De informatieavond via Teams is op 13 januari over Growth Mindset is goed bezocht. De ouders 
hebben de bijeenkomst gewaardeerd. De leerkrachten geven aan de informatie voor hen niet nieuw 
is. Deze gezamenlijke bijeenkomst is goed bevallen en de opkomst was evenredig verdeelt over beide 
scholen.  

 

De verdeling  van de ondersteuningssubsidie zal ongeveer 0,25 FTE per unit zijn. De wijze waarop dat 
goed ingevuld kan worden is op dit moment vanwege de huidige lockdown, nog lastig te overzien. 

 

Voorgesteld wordt om een toekomstig koffie moment ook op andere dagen te plannen. (actie 
Sagitta, opnemen in overdrachtsdossier) 

 

De nieuwe leerkracht van groep 6 is op een lastig moment gestart maar heeft ondanks de lockdown 
periode een goede start gemaakt. De personele bezetting blijft aandacht vragen waarbij de 
leerkrachten in opleiding na afronden van hun studie tijdelijk ingezet kunnen worden met behulp van 
o.a. de ondersteuningssubsidie.  

 

Jaarlijks wordt een planning gemaakt van thematische studiedagen. Ongelukkigerwijs vallen er twee 
vrij kort na het einde van de lockdown. Het niet kunnen verschuiven van deze dagen zal nader 
toegelicht worden in het bavobericht.  

 

Er is een plan gemaakt voor het houden van de citotoetsen. Groep 8 zal de citotoetsen afronden na 
het definitieve advies voor het vervolgonderwijs. De resultaten worden meegenomen om het 
onderwijs tot de zomervakantie verder vorm te geven. De andere groepen 3-7 krijgen twee cito 
toetsen die vrij dicht op elkaar zitten in vergelijking tot andere jaren, net na de voorjaars vakantie en 
kort voor de zomervakantie.  

 

6. COVID-19/ afstandsonderwijs 

In de tweede lockdown zijn de aanvragen voor de noodopvang op school fors gestegen. Er is 
aandacht voor de leerlingen waarbij afstandsonderwijs meer invloed is op het leervermogen van de 
kinderen.  De leerkrachten hebben de leerlingen nu nog beter in beeld dan tijdens de eerste 
lockdown. En volgen het welzijn van de leerlingen op verschillende manieren zoals 10 min gesprek, 
ophaal moment of tijdens de livestream. 

De leerkrachten zijn allemaal op school aanwezig. 



 

Gekeken zal worden of ouders feedback kunnen geven via Social school over de ervaringen met 
afstandsonderwijs. 

 

7. Rondvraag 

Dit is het laatste MR overleg die Sagitta zal bijwonen. Bij de volgende vergadering zal Carmen weer 
aanwezig zijn.  

Sagitta heeft, als directie a.i., een bijzondere coronapandemie periode meegemaakt waarin er veel 
gevraagd is aan de leiding en het team om de school zo goed mogelijk te laten functioneren. Het 
afscheid van het team zal op de laatste werkdag plaatsvinden tijdens een studiedag.  

 

Het MR overleg wordt afgesloten op 21-01-21 om 21:21  

 

8. Actielijst 

Onderwerp         Toelichting                                                          Verantwoordelijke     Status 

Schoolgids Doornemen en feedback Cindy Open 

Buddy’s Voorstel plan uitwerken Cindy/ Wendy Open 

Data MR Vermelden kalender Socal Schools Sagitta Open 

MindMap Agenderen MR maart 2021 Wendy Open 

VZ MR 
Notenbalk 

Contact zoeken om te informeren naar 
behoefte gezamenlijke MR. 

Wendy Open 

 

 

Bouwverkeer  Nieuwbouwwijk Ambachtsheerlaan, 
Tuinderij, Meerkoet 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn 
wordt er contact opgenomen door de 
gemeente.  
 

Carmen Doorlopend 

 


