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Datum Aanwezig 

17 november 2020 Monique Hofman (voorzitter), David Zomer, 
Annemieke Edens, Hesley van Houwelingen, 
Mirjam Keverkamp, Marjolies Meijwes en 
Elsbeth Jansen 
Gast: Oudercommissie Ineke 
 

 

Tijd 

19:30 uur – 21:00 uur 
 

Locatie Afwezig 

Via Teams  
 
 
Agendapunten 
 

Nummer Omschrijving Instemming/Advies 

0 Opening  

1 Vaststellen agenda  

2 Vaststellen notulen vorige vergadering  

3 Ingekomen stukken en mededelingen  

4 Corona  

4.1 Communicatie met ouders  

4.2 Maatregelen en personele bezetting  

5 Begroting 2021 Instemming 

6 Scholing MR  

7 Terugkoppeling GMR  

8 Uitwisseling OC en MR  

9 Rondvraag   

10 Volgende vergaderreeks 2021 en sluiting  

 
 
1) Vaststellen agenda 

 Ineke Nederhoed schuift vanuit de Oudercommissie aan om kennis te maken. 

 Er wordt een voorstelrondje gedaan om kennis te maken: 
 Fijn dat er nu gezichten bekend worden voor de OC en MR; 
 Ineke is penningmeester van de OC; 
 Agendapunt 4 zal naar voren geschoven worden op de agenda; 
 Sinterklaas zal dit jaar wat anders ingevuld worden. 

 De werkafspraken moeten nog weer even helder worden. 
 

2) Corona 
2.1 Communicatie met ouders 

 Het is nu niet altijd makkelijk om contact te hebben tussen ouders en leerkrachten. Alleen de 10 
minuten gesprekken zijn er nu. Sommige gesprekken vinden pas laat in het jaar plaats, in januari. 
Dat is wel een hele lange tijd voor sommige kinderen.  

 In deze tijd is een 10-minuten gesprek wel te kort om echt te horen hoe het gaat met het kind. 
Het zou goed zijn om bijvoorbeeld dubbele tijd te kunnen boeken, dus 2 keer een 10-minuten 
gesprek achter elkaar te doen. Er wordt aangegeven dat het altijd mogelijk is om een apart 
gesprek in te plannen als de ouders daar behoefte aan hebben.  
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 Heeft de leerkracht tijd over nu er geen gesprekjes meer aan de deur zijn? Deze tijd wordt helaas 

opgevuld door tal van andere/extra taken in Corona-tijd. Dit zal opgenomen worden in de 
nieuwsbrief.  

 
2.2 Maatregelen en personele bezetting 

 De Corona-richtlijnen van de GGD worden gevolgd. Er is nu wel eens een leerkracht die in 
quarantaine moet. De richtlijnen zijn wel eens wisselend. Maar er is een kernteam van O2G2, die 
hierin sturing kan geven. Tot nu toe lukt het om een goede personele bezetting te houden.  

 BSO De Blokhut is bereid om personeel beschikbaar te stellen om eventuele gaten in de 
personele bezetting op te vullen. 

 Op het schoolplein is het nog steeds wel druk. De school wijst de ouders hierop en sommigen 
worden aangesproken. Maar het is ook een eigen verantwoordelijkheid van de ouders om hier 
op te letten.  

 De notulen zijn niet goed zichtbaar op de website. Onlangs zijn ze weer op de juiste plek op de 
website gezet. De link naar de notulen wordt weer in de nieuwsbrief opgenomen, ook ter 
informatie voor andere ouders.  

 Er zal een appgroepje voor de informatie-uitwisseling tussen de OC en de MR opgezet worden. 
Namens de MR zal David deelnemen, samen met Maaike, Ineke van de OC.  

 
3) Vaststellen notulen vorige vergadering 

 Extra schoonmaak loopt alweer vanaf de Herfstvakantie. 

 Monique heeft scholing nog niet kunnen oppakken, volgt zo snel mogelijk. 

 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4) Ingekomen stukken en mededelingen 

 Jaarplan is vanaf volgend jaar ter instemming. 

 Werkafspraken: een week van tevoren zullen Hesley, Monique en Elsbeth de agenda voor het 
MR-overleg doorspreken zodat alle stukken voorbereid kunnen worden. 

 Elsbeth maakt overzicht met taken. 
 

5) Begroting 2021 

 Er is niet helemaal bekend of deze gedeeld mag worden. Dit wordt nagevraagd bij O2G2 en 
Elsbeth vraagt na bij de GMR. 
 

6) Scholing MR 

 Scholing wordt binnenkort opgepakt, Monique komt hierop terug. Binnen de GMR was er ook de 
wens voor scholing. Elsbeth gaat kijken of we hierbij kunnen aansluiten. 
 

7) Terugkoppeling GMR 

 De procesafspraken over het meenemen van de ambulant medewerkers in de CAO-aanpassing is 
door HRM niet nagekomen. Dit is in het GMR-overleg teruggekoppeld aan de bestuurder.  

 De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft zich niet opnieuw benoembaar gesteld.  
 

8) Rondvraag 

 Er komen heel veel positieve opmerkingen over groep 2/3 van de ouders. Deze groep loopt heel 
goed.  

 De stukjes over Montessori in de nieuwsbrief worden goed ontvangen en zullen ook op de 
website geplaatst worden. 
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9) Volgende vergaderreeks 2021 

 Dinsdagavond blijft de meest geschikte vergaderdag. 

 In het onderstaande schema een voorstel voor de vergaderdata in 2021. 

 Volgende vergadering staat gepland op 12 januari 2021. 
 
 

Actiepuntenlijst 
Nr.  Actie Wie Wanneer 

1 Begroting op de agenda Hesley Begin 2020 

2 Scholing MR   Start volgend schooljaar 

4 Notulen goed zichtbaar voor ouders op de website Mirjam/Tamara z.s.m. 

5 App-groep informatie-uitwisseling OC en MR David Januari 2021 

6 Opstellen overzicht taken in MR Elsbeth Januari 2021 

7 Navraag GMR: begroting en scholing Elsbeth z.s.m. 

 

 
Vergaderdata 2020/2021 
 

Vergaderdatum Tijd en locatie 

17 november 2020 19.30 uur via Teams 

12 januari 2021 19.30 uur via Teams 

2 maart 2021 Nader te bepalen 

13 april 2021 Nader te bepalen 

25 mei 2021 Nader te bepalen 

29 juni 2021 Nader te bepalen 

  

 


