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Notulen MR vergadering dinsdag 23 maart 2021 
Notulist: Chris 
Tijd: 15:00-16:30 uur 

 Onderwerp:  
1 Notulen vorige 

vergadering 
Goedgekeurd. 
 

2 Mededelingen /  
ingebrachte stukken:  
 

Directie  
*Meerjarenbegroting ISOB 
De meerjarenbegroting ISOB is goedgekeurd door de GMR. De MR 
heeft geen vragen hierover. De schoolbegroting is goedgekeurd, 
zonder aanpassingen. 
*Enquête afstandsonderwijs 
Mooie resultaten met overwegend positieve reacties. Het team 
heeft punten hieruit gehaald, waaronder: roosters afstemmen, 
weektaak groep 3 eerder aanpassen en vanaf groep 4 was er 
beter zicht op de leerresultaten vanwege het online werken. We 
zullen als team goed kijken naar software die wij wellicht op 
school kunnen gebruiken, bijv. toetssoftware of 
verwerkingssoftware.  
*Opstart i.g.v. quarantaine 
Duidelijk en handig dat alle informatie op een A4-tje is. In het 
Vincketouwtje komt er een oproep dat alle kinderen een 
bigshopper meenemen.  
De MR denkt dat het veiliger en praktischer is dat alle kinderen 
tien dagen thuis blijven wanneer er een coronabesmetting is op 
school. De noodopvangplicht is besproken. Wanneer dit scenario 
zich voordoet, zal de MR dit te zijner tijd bespreken.  

3 Schoolontwikkelplan Er volgt een update in mei. We zijn met het team bezig geweest 
met talentontwikkeling.  

4 Schoolgids Er volgt een update in mei.  
5 Formatie We hebben als school te veel formatie. Er moeten uren ingeleverd 

worden, wat een lastige puzzel is. Zodra alles bekend/helder is, 
zal dit gedeeld worden met MR en ouders.  

6 Cito toetsen Per groep zijn keuzes gemaakt in de toetsen die worden 
afgenomen. Ook hebben we per kind gekeken bij wie nog 
bepaalde toetsen afgenomen moeten worden om een beter beeld 
te krijgen. 

7 Coronaprotocol Geen nieuws hierover, al besproken bij opstartprotocol. 
8 Promotie Oudergeleding wil met Brigitta in gesprek om even een paar 

punten te bespreken. Waar gaan we op focussen, op welke 
ontwikkelingen gaan we inspelen, welke mogelijkheden zijn er?  
Complimenten voor degenen die de sociale media van de school 
bijhouden, er komen leuke stukjes op! 

9 Rondvraag Schoolreisje, kamp en juf- en meesterdag zijn momenteel in 
ontwikkeling. We willen er een leuke, alternatieve invulling aan 
geven.  
De Vinckhuysenfolder is niet helemaal up-to-date. Een 
korte/enthousiaste begeleidende brief kan misschien helpen.  

 


