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Datum Aanwezig 

25 augustus 2020 Monique Hofman (voorzitter), Annemieke 
Edens, Gerry van Ewijk, Elsbeth Jansen, 
Mirjam Keverkamp, Marjolies Meijwes en 
David Zomer 

 

Tijd 

19:30 uur – 21:00 uur 
 

Locatie Afwezig 

Digitaal via Teams - 
 
 
Agendapunten 
 

Nummer Omschrijving Instemming/Advies 

0 Opening  

1 Vaststellen agenda  

2 Vaststellen notulen vorige vergadering  

3 Ingekomen stukken en mededelingen  

4 Evaluatie start nieuwe schooljaar  

4.1 Verhuizing en 1 locatie  

4.2 Corona maatregelen  

5 Contact ouders vs leerkracht  

6 Beheer mailbox MR  

7 Belangrijke stukken MR komend jaar en verdeling over de agenda  

8 Rondvraag & sluiting  

 
De vergadering wordt geopend met een kennismakingsrondje. 

1) Vaststellen van de agenda 
Bij het vaststellen van de agenda wordt het volgende afgesproken: 
Voorlopig wordt dinsdag de vaste avond voor het MR-overleg en deze zal vooralsnog een keer per 
maand gepland worden. Als blijkt dat 1 keer per maand niet nodig is, zal er opnieuw gepland worden. 
Er wordt op school met 1,5 meter afstand vergaderd tot de maatregelen weer veranderen.  

2) Vaststellen notulen vorige vergadering 
Naar aanleiding van de notulen van 15 juni wordt het volgende opgemerkt: 

 De redenen van vertrek van leerlingen: is dit al geïnventariseerd? (Hesley vraagt na).  
Er zijn gesprekken geweest met ouders waarvan de kinderen vertrokken zijn.  

 Op pagina 3 en uit de actielijst: Er is nog geen contact geweest met oudercommissie. David zal dit 
gaan doen. 

  Scholing MR: het zakboekje is besteld en het budget voor de scholing wordt geregeld. Er zal een 
aanvraag gedaan worden bij O2G. 

De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld. 

3) Ingekomen stukken en mededelingen 

 Hesley is bezig met het jaarplan en deze is rond 8 september klaar; 

 Er is een activiteitenrooster opgesteld. Vergaderingen, oudergesprekken etc. kunnen dan 
ingepland worden. 

 Morgen (26 augustus) begint de Montessori-cursus. Hier doen 14 docenten aan mee.  

 De afvaardiging naar de GMR dient opnieuw geregeld te worden. Monique en Elsbeth pakken dit 
op.  
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4) Evaluatie start nieuwe schooljaar 
De school is het schooljaar gestart met 213 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. In de onderbouw 
zijn er 7 kinderen nieuw gestart en naar verwachting komen er nog veel meer kleuters bij.  
De start van groep 2/3 is heel goed gegaan. Groep 2 doet heel actief mee met groep 3 en andersom.  
 
4.1) Verhuizing en 1 locatie 
De verhuizing is in de vakantie goed verlopen. De leerkrachten en directeur geven aan dat het fijn is 
om contact te hebben met alle collega’s. Het voelt meer als een team op 1 locatie. De interactie 
tussen klassen, zoals het Montessorionderwijs voorstaat, kan zo ook beter bloeien.  

4.2) Corona maatregelen 
De leerkrachten geven aan dat het lastig is om afstand te houden. Ook het contact met ouders is 
door de omstandigheden wel wat lastig. Kinderen pakken het zelf goed op, worden zelfstandiger bij 
bijvoorbeeld het naar binnen gaan. Ze zijn socialer naar elkaar en vangen elkaar goed op.  
Er wordt opgemerkt dat er tussen de middag niet meer schoongemaakt worden. Hesley zal kijken of 
dit weer ingevoerd kan worden.  
 
Er zal nog een kleine evaluatie aan de ouders gestuurd worden met betrekking tot het schoolwerk 
dat kinderen thuis konden doen en de organisatie ervan. De leerkrachten geven aan dat sommige 
kinderen in de corona-tijd juist vaker naar de BSO gingen en met die kinderen was er minder contact. 
Hoe dit opgevangen kan worden in mogelijke 2e ‘lock down’ wordt in het leerkrachtenteam 
besproken.  
Elsbeth zal navraag doen via de Oudercommissie van De Blokhut of er als er weer een lock down, of 
en hoe kinderen in de noodopvang mogelijk begeleid kunnen worden bij het schoolwerk.  
 
5) Contact met de ouders  
Nu ouders de kinderen niet meer naar de klassen kunnen brengen is het contact tussen ouder en 
leerkracht lastiger. David vraag hoe ouders een beter beeld krijgen wat er in de school gebeurt. Kan 
er gemaild worden met de leerkracht? Wat is de beste manier om contact met de leerkracht te 
onderhouden? 
Er worden kennismakingsgesprekken ingepland met ouders als er nieuwe leerkracht is of als een kind 
nieuw op school is. Aandachtspunt blijft dat ouders meer behoefte hebben aan contact met de 
leerkracht en er zal gekeken worden hoe we dit zo goed mogelijk kunnen oplossen binnen de huidige 
situatie.  
 
6) Beheer mailbox MR 
Annemieke zal samen met Elsbeth het beheer van de mailbox doen. De link hoe de berichten 
ingezien kunnen worden, zal gedeeld worden met iedereen. Maar Annemieke zal met Elsbeth 
regelen dat er op berichten gereageerd wordt.  
 
7) Belangrijke stukken MR komend jaar en verdeling over de agenda 
Belangrijke stukken voor de MR zijn komend jaar:  

 Jaarplan 
 Formatie 

 Schoolgids 
 Goede school/ Ontwikkeling school 

 Begroting 
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Hesley kijkt of er een lijstje is, waarbij per onderwerp wordt aangegeven wat er voor advies is en wat 
voor instemming van de MR. Zo kan de MR proactief ergens op inspelen en goed voorbereid zijn.  

8) Rondvraag 

 Elsbeth maakt een voorzet voor de nieuwsbrief om bij de ouders de ervaringen te vragen met 
betrekking tot de organisatie van het schoolwerk in de lock down-periode. Het stukje moet 
donderdag om 12.00 uur aangeleverd worden, Elsbeth kijkt of ze dit redt. Monique zal er ook nog 
even naar kijken. 

 Op de agenda voor het volgende overleg zal het mobiliseren van de achterban geagendeerd 
worden. Hoe zorgen we voor draagvlak bij de ouders en hoe zorgen we als MR dat we ook 
namens hen spreken? 

 In het verleden zijn er in het begin van het schooljaar nog wel eens zogenaamde ‘zakelijke’ 
ouderavond georganiseerd. Daar werd de gang van zaken op school besproken, konden ouders 
kennismaken met leerkrachten en andersom. Deze avonden waren altijd goed bezocht. 
Misschien een idee voor de toekomst om dit weer op te pakken?  
Aangevuld wordt dat een instrument als Google Forms goed kan functioneren om stemmen te 
peilen. Elsbeth zal hier eens naar kijken.  

 
Actiepuntenlijst 
 

Nr.  Actie Wie Wanneer 

1 Overzicht maken van redenen bij vertrekkende 
kinderen 

Hesley z.s.m. 

2 Uitwisseling OC en MR David z.s.m. 

3 Begroting op de agenda Directeur Najaar 2020 

4 Scholing MR   Start volgend schooljaar 

5 Evaluatie opzet schoolwerk thuis tijdens corona 
Navraag onder ouders 

Elsbeth Nieuwsbrief augustus / 
september 

6 Publicatie inspectierapport O2G 2e week juli 

7 Afvaardiging GMR – namen doorgeven Elsbeth september 

8 Schoonmaak tussen de middag Hesley z.s.m. 

9 Navraag via OC De Blokhut: 2e Lock down 
begeleiding schoolwerk BSO 

Elsbeth september 

10 Link en gegevens mailbox delen Elsbeth z.s.m. 

11 Lijstje met onderwerpen voor MR gedurende 
het schooljaar 

Hesley  

12 Bekijken inzet Google Forms Elsbeth  

    

 
 
Vergaderdata 2020/2021 
 

Vergaderdatum Tijd en locatie 

25 augustus 2020 19.30 uur  

15 september 2020 19.30 uur op school, wordt 6 oktober 

20 oktober 2020 Nieuw voorstel: 10 of 17 november 

24 november 2020 Nieuw voorstel: laten vervallen, tenzij de situatie iets 
anders vraagt 

12 januari 2021  

 


