
 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

Notulen van de MR-vergadering 16 november 2020 

Aanwezig:  Jan, Sandra, Erik, Simone, Eelkje en Tietsia   
Afwezig:  Tine 
   
Notulist: Erik 
 

1. Welkom en opening: 
Tietsia opent om 19.30 uur de vergadering met een gedicht over 
respect. 
 

2. Mededelingen voorzitter + ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Wel kon/kan er gestemd worden op de OPR verkiezingen door ons als leden van de MR. 

 
3. Vaststellen agenda: 

De agenda staat vast. 
 

4. Verslag 05-10-2020:  
Verslag is voor akkoord. 

 
5. Info directie: o.a. lief en leed + algemene schoolzaken: 

 
Lief & Leed 

Lief:  Juf Tietsia mocht vorige week 60 jaar worden! 
Leed:  Juf Martine viel vorige week helaas uit vanwege acute spit. Vandaag was ze er weer. 

Juf Anna, juf Durkje & juf Aukje hebben Coronatest gehad. De uitslag was gelukkig negatief. 
Conciërge Oene is niet fit en zit in een onderzoekfase bij het MCL. Daar constateerde men dat hij 
Sclerodermie heeft. Een reumatische aandoening waarbij het afweersysteem gezond weefsel 
aanvalt, waardoor ontstekingen ontstaan. Die zitten in zijn hele lichaam. 

Extra kleutergroep 
o Ons leerlingenaantal stijgt sneller dan verwacht.  
o De instroomgroep van juf Esther stroomt helemaal vol. 
o Op het moment dat wij 237 leerlingen hebben, mogen wij meteen een 10e groep starten. 
o Dat moment is na de voorjaarsvakantie. Wij zijn dit nu aan het voorbereiden. 

Formatie 
o Juf Anna Veenstra is nieuw. Doet RT op woensdag tot januari. Wordt betaald uit Corona. 
o Juf Marianne is gestart met schoolleideropleiding (1 dag verlof) bij Windesheim (Zwolle). 
o Juf Brenda hebben wij een grotere baan aangeboden. Helaas koos zij voor Heerenveen. 
o Hierdoor ontstaat per 01-01-2021 eigenlijk een fulltime een vacature in groep 7a-8a. 
o Wij hebben sollicitatieprocedure opgestart. Er zijn met 3 kandidaten gesprekken geweest.  
o Afgelopen woensdag is er een proefles gegeven in groep 7a-8a. Wij waren onder indruk van de 

proefles en meester en hebben hem aangenomen. 
o Zijn opzegtermijn is 2 maanden, dit betekent dat hij op 01-02-2021 kan beginnen. Wij hopen 

eerder en anders lossen wij het in januari intern op.  
o Wij willen dit a.s. donderdag met de ouders van groep 7a-8a communiceren.  

Corona gelden 
o De Coronagelden zijn ondertussen toegekend voor de periode december –zomervakantie. 
o We zijn het Schoolplan wat we hiervoor hadden geschreven aan het fine tunen. 
o Dit plan behelst onder andere: 

 RT: extra ondersteuning leerlingen midden- en bovenbouw (is al gestart). 



 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 Sociaal Emotioneel: lessen Rots & Water 
leerlingen 3 t/m 8. 

 Materialen: toetsing voor nulmeting. 

 Materialen: extra materialen leerlingen groep 
3. 

 Materialen: extra devices (Chromebooks of 
iPads). 

o  De Coronagelden moeten worden verantwoord. Jan houdt 
er een boekhouding van bij. 

ARBO 
o Juf Esther (preventie medewerkster) en Jan hebben een RI&E gedaan op 30-09-2020.  
o RI&E, Plan van Aanpak en QuickScan welzijn personeel wordt bij MR besproken in januari. 

Schoolgelden 2019-2020 
o De 2e inning van 2019-2020 is gedaan.  
o Resultaat hiervan is dat er veel is/wordt gestorneerd. 
o Jan kan er meer over zeggen in januari. 

 
6. Zwarte piet:  

Aan de hand van de mailing die gedaan is, is er 1 ouder geweest die gemaild heeft. 
Het volgende is besloten: 
Er zijn 2 pieten die wat roetvegen om het gezicht krijgen. 
Sint komt dit jaar niet aan op het schoolplein, maar zit al in het speellokaal. Dit is allemaal 
coronaproof verzorgd. 

 
7. Info financiën school: 

Als MR hebben we de volgende punten in kunnen zien: 
Concept begroting 2021 (incl. cijfers 2019 en 2020) 
Ook wordt er binnenkort gewerkt met een nieuw softwaresysteem. Genaamd Tobias. 

 
8. Protocol intercultureel leren: 

Wijzigingen duidelijk en overzichtelijk weergegeven. Advies om hoofdstuk 7 als bijlage te doen is een 
actieplan van de leraren zelf en niet onderdeel van het protocol. Verder worden de wijzigingen 
akkoord bevonden. 

 
9. MR Jaarverslag:  

Jaarverslag is akkoord bevonden. 
 
10. Rondvraag:  

Vraag van Erik: Kunnen de leraren ook al gebruik maken van een sneltest wanneer hij/zij last heeft 
van bepaalde corona gerelateerde klachten? Jan benoemd dat dit op dit moment nog niet mogelijk is, 
maar men hier wel mee bezig zijn. 
De vergadering van 11 januari 2021 gaan we fysiek doen. 
 

11. Sluiting:  
Sandra sluit de vergadering om 20.36 uur. 

 


