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Notulen MR 
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Notulist: Chris 
Tijd: 14:30-16:00 uur 

 Onderwerp: Opmerkingen: Openbaar: 
1 Notulen vorige 

vergadering 
Goedgekeurd.   

2 Mededelingen / 
ingebrachte 
stukken:  
 

Teruggekeken naar communicatie en maatregelen tijdens 
schoolsluiting en heropstart. 
Protocol Heropstart besproken met oudergeleding MR, 
via Teams. Oudergeleding akkoord, daarna 
bekendmaking alle ouders.   
We schuiven het studiedagenrooster op naar 15 juni om 
14:30 uur via teams, concept is klaar, mogelijk nog 
wijzigingen n.a.v. jaarrooster ISOB. Vakanties waren al 
afgestemd. 
Rapport en rapportgesprekken 
Besproken in het team. Vakken en andere punten die niet 
beoordeeld kunnen worden laten we in het tweede 
rapport van dit jaar leeg. Het observatiesysteem van de 
kleuters, KIJK, zal deels worden gebruikt. Een aantal 
domeinen kunnen simpelweg niet worden beoordeeld. 
Alle veranderingen worden met een aanvullende brief 
toegelicht. De rapportgesprekken zullen via teams 
worden gevoerd met ouders, kinderen en leerkracht. De 
rapportgesprekken zijn verplicht, niet facultatief.  
Afsluiting schooljaar 
Excursies en dergelijke zullen we niet doen. We (OR) 
kijken naar een traktatie o.i.d. Op school kunnen de 
leerkrachten in de klas zelf iets organiseren.  
De groep 8 barbecue willen we door laten gaan. Kinderen 
bij elkaar, leerkrachten op 1,5m van elkaar. We wachten 
de protocollen van de vakorganisaties af, zodat we tot de 
zomervakantie kunnen plannen. Wat mag en kan?  
Musical livestream? Diploma-uitreiking buiten? 
Afscheidsduik? Koen kijkt wat er is qua materiaal om te 
streamen. Chris vraagt even na bij contacten die ons 
kunnen helpen bij een livestream.  
Schoolfotograaf 
Er komt nog een schoolfotograaf. Datum volgt nog incl. 
eventuele aanpassingen. Zo mogen broertjes/zusjes die 
(nog) niet op school zitten niet op school komen voor de 
schoolfotograaf. 
PO-VO protocol 
Tijdens de corona sluiting is een wijziging in het PO-VO 
protocol voorgesteld aan de MR en goedgekeurd. 
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3 Schoolplan 19-23 Samenvatting voor ouders is blijven hangen en het 
schoolplan moet worden aangepast vanwege corona. Er is 
een en ander blijven liggen. Dit wordt verplaatst naar een 
moment in het volgende schooljaar.  

 

4 Afsluiting 
schooljaar in 
Coronatijd 

We moeten als school kijken of er corona-aanpassingen 
zijn die we eventueel willen behouden na de corona 
periode. Er zijn dingen die nu misschien beter gaan dan 
voorheen.  
Actiepunt Irma: In het volgende Vincketouwtje komt een 
herinnering dat ouders altijd even kunnen (video)bellen 
met de leerkracht indien nodig. 
Communicatie 
De communicatie verliep in het begin niet helemaal 
lekker als het gaat om de hoeveelheid mails. Dit is later 
goed opgepakt.  
Achterstanden? 
Er zijn naar ons idee nauwelijks achterstanden opgelopen 
vanwege corona. De kinderen die uitvallen op bepaalde 
leerdoelen, krijgen extra ondersteuning op school van 
Brigitta en Irma.  

Ö 

5 Hoogte 
ouderbijdrage 

Koen gaat nog in gesprek met Marc over de verschillende 
geldstromen (Vinckhuysen en dorpshuis), dit is blijven 
liggen vanwege corona. Brigitta pakt dit later, bij het 
officieel vaststellen van de ouderbijdrage, met Marc op. 
Er wordt gekeken of we reserves kunnen gebruiken om 
de ouderbijdrage constant kunnen houden. De 
ouderbijdrage is een vast bedrag, de schoolreisbijdrage 
kent een maximum. Ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Bij 
veranderingen m.b.t. de hoogte van de ouderbijdrage, 
moet er een voorstel gemaakt worden door de OR, zodat 
daarover gestemd kan worden in de jaarvergadering. 

 

6 MR samenstelling Er is weinig animo. Er moet vervanging komen. We 
moeten nogmaals een oproep doen en mensen concreet 
aanspreken. Mary zal ook wat rondvragen. 

 

7 Begroting/ 
Formatie 

Begroting  
De begroting is ongewijzigd t.o.v. vorige MR en 
goedgekeurd door de ISOB. 
Formatie  
We moesten wat inleveren (ruim 1 dag). Formatie is 
goedgekeurd, inclusief de boventallige uren.  De 
groepsbemanning blijft hetzelfde. De boventallige uren 
worden ingezet voor extra instructies, bijvoorbeeld aan 
plustaken. 

 

8 Rondvraag Geen vragen.   
 
 


