
 

 
 

 
Notulen  MR-vergadering  27 januari 2021 
 
Aanwezig:  Remco (VZ), Jorike, Bas, Remco, Janet, Yvonne en Joyce 
Afwezig: - 
Notulen: Joyce 
Directie:  Nicky 
Aanvang: 20.00 uur  Sluiting: 21.30 uur  
 

Agendapunt Bespreking en eventuele actie / besluit 

1. Opening  Remco opent de vergadering.  
 
 

2. Vaststellen notulen 
vorige vergadering  
 

Kleine aanvulling op aanwezigheid en rol (VZ en notulist) 
Goedgekeurd en worden geplaats op app en site. 

3. Mededelingen 
directie  
 

 

I. Jaarplan 
Deze is tot en met december bijgewerkt. De M-toetsen 
worden verplaatst, waardoor de resultaten ook pas later 
verwerkt kunnen worden. 18 maart gaat het tweede rapport 
mee. 
II. Personeel 

• Jan is voor onbepaalde tijd met ziekteverlof. 
• Samantha (groep 8) gaat 12 maart met verlof. 

Chantal van Heusden vervangt haar. 
• Debby is terug van verlof en werkt 2 dagen in 

groep 1 naast Evelien. 
 

III. Functiehuis 
Voor de Lock down is er een inventarisatie geweest binnen 
het team en daar zijn vragen uitgekomen. Een bijeenkomst 
met Annemarie van PZ zou gepland worden. Dat is tot op 
heden i.v.m. de Lock down op de achtergrond geraakt. De 
MR deelt de mening dit weer op te pakken. Nicky vraagt dit 
na bij Annemarie en Henny. Dit punt agenderen voor de 
volgende vergadering. 

 
IV. Corona 

• In de noodopvang zitten zo’n 50-60 leerlingen. 
30-40 leerlingen per dag. 30-40% vanwege ouders 
met cruciaal beroep.  

• Er zijn extra gelden beschikbaar vanuit de 
overheid. Aandachtspunt vanuit school is het 



rekenen/automatiseren. Bekeken wordt hoe dit 
in te gaan zetten. 

• OMR vraagt zich af of er een tegenbericht vanuit 
directie naar ouders wenselijk is om de negatieve 
berichtgeving over ‘achterstanden’ tegenwicht te 
bieden. Nicky neemt dit mee. 
 

V. Rookoverlast 
De MR van mening dat er contact dient te worden 
opgenomen over de stand van zaken. Yvonne neemt contact 
op met mevr. Kosterman. 

 
VI. Formatie 2021-2022 
Met de leerlingaantallen die we nu hebben, zal er volgend 
schooljaar gewerkt moeten worden met 11 groepen. Dit 
verspreiden we over 2 schooljaren. Dat betekent dat er 
waarschijnlijk in jan 2022 een tweede 1-groep opent. 
Groepen 1-5 komen op de Overloop. Groepen 6-8 op het 
Kompas. Dit kan uitvoering krijgen met het huidige team. De 
nieuwe aanmeldingen lijken uitgesteld te worden door 
nieuwe ouders. Informatieavond en open dagen zijn punten 
van aandacht de komende periode. Hoe gaan we dit 
vormgeven? Bij punt 8 zal dit kort besproken worden. 

4. Corona 
 

De punten I t/m III zijn al aan bod gekomen tijdens het 
overleg met directie, zie hierboven. 
 
IV. Woensdag 3 februari zijn er bouwvergaderingen waarbij 
gekeken wordt naar de lange termijn. Gaan we weer naar 
school? Wat zijn de richtlijnen? Of gaan we verder met 
thuisonderwijs? 
 
V. De PMR gaat hier nog mee aan de slag. 

5. Terugkoppeling 
GMR 13-01-2021 / 
OR /  
Klankbordgroep 

Tijdens de GMR is er gesproken over het beloningsbeleid 
(bonusbeleid), corona, scholing, koersplan. Zie notulen GMR 
13-01-2021. 
De werkzaamheden van de OR en de klankbordgroep liggen 
op dit moment stil. 

 

6. Speerpunten MR 
2020/20211 
(Gezonde school, R 
& W, 
Communicatie 
achterban) 

 
 

 
 
Gezonde school 
Er is een aanvraag voor het vignet ‘relaties en seksualiteit’. 
Er is een bijeenkomst geweest in Meet en het is duidelijk wat 
de voorwaarden zijn. De werkgroep gaat hiermee aan de 
slag. 
 
Rots en Water 
De lessen liggen stil.  



Paul werkt samen met Renée (gedragsspecialist en 
leerkracht 2-3) aan een plan voor de bovenbouw. Accent ligt 
op het werken aan de veranderende samenstellingen van 
sommige groepen. 
Wanneer de fysieke lessen op school voor alle kinderen weer 
starten, zal er grote aandacht voor de groep zijn. Net als dat 
aan het begin van een schooljaar de nodige aandacht 
behoeft. Vanuit de OMR wordt de vraag gesteld of er meer 
initiatieven op sociaal gebied moeten worden genomen? 
Yvonne neemt dit punt mee in overleg met Paul en Renée. 
 
Communicatie achterban  
Remco geeft aan dat er wellicht een plek kan zijn waar 
ouders onderling goede ideeën kunnen delen om thuis te 
doen tijdens de Lock down. Is de site wellicht een plek? Of 
de schoolapp? Yvonne vraagt het na bij de webmaster, Hans 
Koning.  

7. MR academie  
 

Bij navraag bij Jan werd duidelijk dat er budget is voor 
nascholing van de MR.  
Joyce zal de aanmelding bij MR Academie in orde maken. 

8. Wvttk 
 
 

• De namen op de app zijn aangepast. De foto nog 
niet. Zodra er weer een fysieke bijeenkomst zal 
plaatsvinden, wordt er een nieuwe foto gemaakt. 

• BHV: Janet, Jan en Sandra zijn inmiddels BHV-er. 
Cursus nog net voor Lock down kunnen afronden. 
Jessica is als hoofd BHV bezig met het opnieuw 
bekijken van het beleid en alles wat daarbij hoort. 

• Yvonne checkt waar de mail van het mailadres 
van de MR precies binnenkomt. 

• De informatieavond zal dit jaar anders moeten. 
Vanuit de MR de suggestie om het promofilmpje 
van De Horn duidelijk op de voorpagina van de 
site te zetten? Yvonne vraagt dit na bij de 
webmaster. Hoe bereik je de nieuwe ouders? 
Mogen ze bellen voor een afspraak op school? 
Wellicht de ramen gebruiken om informatie te 
geven? Deze punten nemen we mee in de 
teamvergadering. 

        

Vergaderdata en 
notulenschema 

̶Djı̶n̶s̶dja̶g̶ ̶2̶9̶ ̶s̶e̶p̶t̶e̶m̶bje̶r̶ ̶-̶ ̶n̶o̶t̶u̶lje̶n̶ ̶Yjv̶o̶n̶n̶e̶ 
̶Djo̶n̶dje̶r̶dja̶g̶ ̶1̶9̶ ̶n̶o̶v̶e̶m̶bje̶r̶ ̶–̶ ̶n̶o̶t̶u̶lje̶n̶ ̶Jjo̶r̶ı̶kje̶ 
̶Djı̶n̶s̶dja̶g̶ ̶1̶5̶ ̶dje̶c̶e̶m̶bje̶r̶ ̶v̶ı̶a̶ ̶ ̶Mje̶e̶t̶ ̶–̶ ̶n̶o̶t̶u̶lje̶n̶ ̶Jja̶n̶e̶t̶ 
̶Wjo̶e̶n̶s̶dja̶g̶ ̶2̶7̶ ̶ȷ̶a̶n̶u̶a̶r̶ı̶ ̶v̶ı̶a̶ ̶Mje̶e̶t̶ ̶–̶ ̶n̶o̶t̶u̶lje̶n̶ ̶Jjo̶y̶c̶e̶ 
Maandag 8 maart – notulen Bas 
Maandag 12 april – notulen Yvonne 
Donderdag 1 juli – notulen Jorike 



 
 

Actiepunten wat? Wie? 

Agendapunt 2 Aanpassen notulen en 
rondsturen app / site / team 

Yvonne 

Agendapunt 3 Berichtgeving naar ouders Directie 
 Navraag bijeenkomst team – 

PZ ivm functiehuis 
Directie 

 Functiehuis agenderen 
vergadering 8 maart 

Remco en Joyce 

 Navraag rookoverlast  Yvonne 
Agendapunt 4 Aandacht leerkrachten OMR 
Agendapunt 6 Meer aandacht sociale 

initiatieven? Overleg met 
Renée en Paul. 

Yvonne 
 
 

Agendapunt 6 Plek uitwisseling ideeën Yvonne 
Agendapunt 7 Aanmelding MR Academie  Joyce  
Agendapunt 8 Foto MR Allen 
 Mailadres MR Yvonne  
 Tips informatieavond PMR 


