
 

NOTULEN 
Medezeggenschapsraad (MR)  

Dinsdag 26 oktober 2020 

19.30 uur start vergadering  

Locatie: Digitaal, via TEAMS 

 
Aanwezig:  

Leerkrachten: Lotte de Jonge, Yvonne Kievit, Carla de Jong (Afwezig ) 

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

Directie:  Sagitta Hermsen 

Notulist: Yvonne Kievit 

 

1. Opening 

Vaststellen notulist, timekeeper. 

2. Taakverdeling MR/ structuur vergaderingen 

• Planning vergaderingen schooljaar 2020/2021 

• Rollen verdelen vice- voorzitter, evt. secretaris kiezen ed. 

• Structuur vergadering bepalen 

 

Vaststellen eindtijd: dit keer 21.30 uur. Volgende vergadering streven naar 21.00 uur. 

Notuleren per ‘toerbeurt’. 

Geen officiële vice-voorzitter. Cindy en Gerard nemen in overleg de taken van Wendy over als zij niet 
bij de vergadering kan zijn. 

MR vergadering is voor en door ouders en leerkrachten. Directie waar nodig sluit aan. Wat is een 
goede werkwijze voor de St. Bavo?  

Besluit dat de directie er nu met Sagitta bij is en straks met de wissel met Carmen er ook bij is en in 
de loop van 2021 beslissen hoe het vervolg eruit gaat zien. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen ingekomen stukken of mededelingen. 

4. Notulen vorige vergadering 

Zie bijlage. 
 
Wordt verstuurd naar ouders. Sagitta en Wendy lopen de Notulen na en Sagitta stuurt hem dan door 
naar ouders. 
 
5. Rapportage MR – vanuit directie 

- Vacature groep 6 



 

De vacature in groep 6 is helaas nog niet opgevuld. In overleg met Nathalie, Paul en Chantal wordt 
er als volgt gewerkt in groep 6: Nathalie blijft voorlopig extra werken. Paul komt ook iedere 
woensdag werken, zodat of hij of Nathalie op woensdag in groep 6 staat en de ander verzorgd die 
dag de werkdrukgelden. 
 

- Subsidie inhaalprogramma’s 

Onze subsidie aanvraag is gehonoreerd! Wij hebben een aanvraag gedaan voor de 
subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. 
Carla gaat aan de slag met een plan; wat is er nodig voor individuele kinderen, maar ook 
eventueel het leesonderwijs in groep 4 t/m 8 met Eveline Wouters verbeteren en verdiepen en 
van daaruit het aanvankelijk lezen in groep 3 aansluiten. 
 
- Informatieavond ouders 
Samen met de Notenbalk hebben we nagedacht over de invulling van een 
informatieavond schoolbreed. We hebben hiervoor 13 januari gepland. Er zijn drie onderwerpen 
waarvan we graag van de MR Notenbalk en de MR Sint Bavo willen horen waar jullie voorkeur ligt. 
Wellicht sluiten de scholen in Montfoort hier nog bij aan. Het is belangrijk om te zorgen voor een 
goede spreker die ook online een goede presentatie kan geven. De voorkeur van de MR van de 
Bavo gaat naar het thema Growth Mindset. 
 
- Cito afname 

Afgelopen weken is iedereen druk bezig geweest met het afnemen van de cito toetsen voor groep 
4 t/m 8. Donderdag 29 oktober worden de resultaten d.m.v. een brief aan de kinderen 
meegegeven. 

 

6. COVID-19 

Actuele situatie delen: wat gaat goed? Waar kunnen we nog leren? 

Thuis onderwijs aanbieden vanaf dag twee dat een leerling thuis zit doordat de leerling in 
quarantaine moet is niet makkelijk, maar haalbaar.  

Zowel groep 4 als groep 8 hebben twee dagen thuis onderwijs gekregen. Dit waren twee losse dagen.  

Onderling hebben leerkrachten veel klassen opgevangen doordat leerkrachten getest moesten 
worden of in quarantaine moesten. Daarnaast hebben we een aantal keer ook een invaller kunnen 
vinden. 

Het blijft druk tijdens het brengen en halen bij het schoollaantje en het steegje. Ouders brengen en 
halen hun kinderen nu wel sneller als net na de zomervakantie. In de hoek bij groep 4 misschien toch 
een stukje op het plein vrijgeven voor ouders. 

Dit punt ook voor de volgende vergadering agenderen. 

 
7. Begroting en jaarplan 2021 

Wat is de status van de begroting van 2021? Wat zijn de doelen voor 2021 ( jaarplan)? 

O.a. vanuit het jaarplan wordt er gekeken naar de begroting en deze bijgeschaafd waar nodig. Wilma 
en Sagitta hebben de begroting vooraf besproken en wordt nu kloppend gemaakt. O.a. wordt het 



 

budget van ICT verhoogd, ook met het oog Corona en thuiswerken van leerkrachten en leerlingen. De 
kleuters, groep 3 en groep 7 en 8 hebben al nieuw meubilair gekregen. Volgend jaar is daar budget 
voor groep 4,5 en 6.  

Daarnaast ronden 3 leerkrachten eind december de cursus reken coördinator af en wordt er volgend 
jaar een nieuwe rekenmethode uitgekozen. Er wordt bekeken wat er eventueel nog meer nodig is 
om het rekenonderwijs goed vorm te geven. 

Het jaarplan met o.a. de leerwerkgemeenschappen waar de Sint Bavo mee bezig is, wordt wederom 
gedeeld met de MR. 

 

8. Mindmap oudergeleding 
Korte terugkoppeling van de oudergeleding over de mindmap thema’s.  
Tijdens het samenkomen van de oudergeleding is de mindmap besproken en wordt verder fine 
getuned. 
Volgende MR komt dit punt terug op de agenda.  

 

9. Rondvraag 

Cindy: Nu de ouders niet meer ‘in de school komen’ missen de ouders wat contact met de klas. Is het 
een idee om meer foto’s of een filmpje van de klas? Idee wordt besproken in het team. 

 

Wendy: Connectie met de notenbalk, wanneer en hoe willen we wel / geen gezamenlijke MR 
vergadering. Wat is het doel van die vergadering. Kritisch kijken naar de agenda voor een 
gezamenlijke agenda. 

 

Sagitta: De Schoolgids staat al op de website. Deze is voor de zomervakantie bij de MR langs 
geweest. Nu met de nieuwe oudergeleding; Graag een terugkoppeling als jullie de schoolgids hebben 
doorgenomen. 

 

Cindy: Buddy maatjes voor nieuwe ouders. Cindy en Wendy gaan dit bespreken en eventueel een 
pilot houden en dan evalueren. 

 

Nieuwe datum MR vergadering: 

Donderdag 21 januari 

19.30 uur 

Fysiek op school of via teams 

 

10. Actielijst 

Onderwerp         Toelichting                                                          Verantwoordelijke     Status 

Adobe Flash Terugkoppeling richting ouders (AVG) Sagitta  Gesloten 

Bouwverkeer  Nieuwbouwwijk Ambachtsheerlaan, 
Tuinderij, Meerkoet 

Sagitta Open 

Whatsappgroep Nieuwe oudergeleding Cindy Afgerond 



 

 


