
verslag MR-vergadering     maandag 31-10-2022 

 

Start: 19.00  uur 

 

Agendapunten 

 Nieuws vanuit de school 
- Afscheid ib-r: in een goede sfeer is er afscheid genomen. 
- Woensdag 2 november start de boterhammenbar voor de leerlingen die op school 

kunnen ontbijten en/of lunchbox vullen. Wasko ondersteunt dit belangeloos en wordt 
bekostigd door de Jeugd Educatiefonds. Dit loopt tot eind januari.  

- Groep 4 is gesplitst. Er wordt ervaren dat kinderen meer ondersteuning krijgen op hun 
beheersingsniveau. 
 

 Atmosfeer binnen de school bij warme dagen. 
Vanuit de gemeente wordt geïnventariseerd hoe we om moeten gaan met de warmte binnen 
de scholen.  
 
Een idee vanuit school zou kunnen zijn om een tropenrooster, bijv. van 8.00 – 12.00 uur, in te 
zetten. Met het inzetten van een calamiteiten dag zorg je ervoor dat er tijd beschikbaar komt 
voor het tropenrooster in te zetten. 
 
Afspraak: het uitwerken welke keuze we gaan maken bij warme dagen. Het maken van een 
beslisboom. (komt terug) 
 

 Ouderbetrokkenheid – resultaat + onderzoek 
Vanwege de lage opkomst is het moeilijk om beleid te kunnen maken. We trekken er daarom 
ook geen conclusie uit. Het doel is om het aantal responsen te verhogen. 
 
Wij zouden graag willen zien dat er een nieuwe vragenlijst uitgezet gaat worden. Een oud-
leerling zal zich in gaan zetten met het uitzetten van een onderzoek om na te gaan hoe we 
onze ouders het beste kunnen bereiken. 
 
Het voorstel is om rond de rapportgesprekken de vragenlijst op papier in te laten vullen. 
 
Ouderbetrokkenheid wordt binnen school ‘aangepakt’ door het organiseren van een 
koffieochtend, een themabijeenkomst voor de ouders van de onderbouw en het uitgeven 
van de boekentassen.   
 

 Plan bij ziek zijn leerkracht 
Het conceptplan wordt gedeeld. Er wordt verteld welke stap gemaakt gaat worden als een 
collega kort- of langdurig ziek zal zijn. 
 
Het plan wordt nog met het team besproken. Idee: om een ouder ‘op te leiden’ tot 
toezichthouder/klassenouder wanneer er sprake is van een vierdaagse schoolweek. 
 
 
 
 



 Handreiking corona  
Het stappenplan is zo goed als hetzelfde gebleven. De grootste verandering is dat groepen 
niet meer voor de helft aan- of afwezig mogen zijn. Zodra het weer gaat spelen, nemen we 
de handreiking erbij. 
 

 Overzicht NCO-rapportage 
De rapportage wordt gedeeld. In de rapportage wordt beschreven hoe onze leerlingen zich 
ontwikkeld hebben/ontwikkelen en hoe de school omgaat met de ontwikkeling van de 
leerlingen. Als school zijn we hier tevreden over. 
 

 Zichtbaarheid MR 
Voorstel om de MR meer onder de aandacht te brengen d.m.v. een folder te maken. Hier 
wordt een concept van gemaakt en gedeeld. Tevens kan de MR bij een koffieochtend 
aanwezig zijn.  
 
Ouders kunnen middels Ouderportaal geïnformeerd worden dat er een vergadering is 
geweest met een verwijzing naar de website. 

Rondvraag 

Ouderlid – Voorstel gastles ‘hygiëne’ terug komen bij gemaakte afspraak + Sinterklaasfeest (de Pieten 
en de Sint zijn weer geregeld) 
 
Ouderlid – Op welke datum kan de MR met de leerlingenraad in gesprek komen? 
 
 

 

 

 


