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Notulen MR vergadering dinsdag 22 september 2020 
Notulist: Chris 
Tijd: 15:00-16:30 uur 

 Onderwerp: Opmerkingen: 
1 Notulen vorige 

vergadering 
Goedgekeurd 

2 Mededelingen /  
ingebrachte 
stukken:  
 

Directie (Brigitta) 
Directieoverleg informatie 

 Vervanging zieke leerkracht: Is een leerkracht ziek thuis 
maar wel in staat om te werken, dan wordt er voor de 
groepen 3 t/m 8 thuisonderwijs te geven. Voor de 
leerkracht van de kleuters wordt geprobeerd een 
vervanger te regelen. Invulling VH: Mocht dit lukken dan 
proberen we ervoor zorgen dat groep 1 t/m 3, in 
combinatie met de onderwijsassistent, gewoon op school 
les krijgen. Mocht de capaciteit van de vervanger niet 
voldoende zijn dan pas volgt ook groep 3 thuisonderwijs. 

 In oktober wordt de begroting van kalenderjaar 2021 
gemaakt. De ISOB-begroting moet november klaar zijn. De 
schoolbegroting  gaat  langs de MR ter info. Kritische blik is 
altijd welkom.  

 Alle directeuren gaan een leergang kwaliteit volgen, waar 
wij op school ook mee te maken gaan krijgen a.d.h.v. de 
kwaliteitsmonitor, deze zal a.g.v. de leergang aangepast 
worden.  

 Sinterklaas heeft bij alle ISOB-scholen roetveegpieten en 
geen uitingen van zwarte piet in afbeeldingen, liedjes e.d. 
(ISOB-standpunt). Wij als openbare basisschool staan hier 
ook achter.  

 
MR (Allen) 

 Ouderbijdrage van vorig jaar wordt dit jaar nog geïnd met 
een brief erbij voor uitleg. Er liggen nog betalingen bij de 
OR die (snel) gedaan moeten worden. 

 MR-training nog geen aanmeldingen. Mocht er toch 
behoefte zijn, dan opgeven bij Brigitta. 

3 Evaluatie 
ouderavond 

 Eén vraag over de papiercontainer (locatie: De Woude). 
 Positieve reacties op de fysieke ouderavond die we hebben 

gehad. Fijn om weer even op school te zijn en ouders 
persoonlijk te zien.  

4 Jaarverslag ISOB 
Leerlingen 
aantallen 

 Er is geen zorg over de locatie Vinckhuysen en dat wij 
zullen verdwijnen, ondanks dat de ISOB het aantal locaties 
wil beperken.  

 Komende jaren zitten we stabiel, dus we hebben geen 
zorgen.  

5 Halfjaar verslag 
GMR 

 Geen opmerkingen.  
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6 Coronaprotocol  De MR-oudergeleding voelt zich voldoende betrokken, op 
de hoogte gehouden en meegenomen bij het samenstellen 
van het coronaprotocol.  

7 Promotie  Kunnen we kijken of er een persoon/een aantal personen 
zijn die over het schooljaar wat positieve verhalen kunnen 
plaatsen op facebook en de school hierin taggen?  

 Mary en Yvonne brainstormen over andere ideeën en gaan 
daarna met Brigitta hierover in gesprek.  

8 Rondvraag  We wensen Yvonne welkom in de MR en nemen 
tegelijkertijd afscheid van Koen.  

 
 


