
 

 

 

Medezeggenschapsraad Educatief Centrum ‘t Sparrenbos 

 

 

Vergadert op woensdag 28 oktober 2020 

19.30 uur, locatie at Home: Teams 

 

AGENDA: 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken 

Geen bijzonderheden 
 GMR: teamlid Yvette is lid geworden 

Jorn: Thijs heeft mail gestuurd  nog geen reactie 
 Zorgplan en SOP zijn al in bezit en worden nu niet geagendeerd. Zorgplan wordt 

1 december geagendeerd i.v.m. bespreking in november met IB. SOP geen 
veranderingen. Wordt op bestuurlijk niveau aan gewerkt. 
 

3. Verslag vorige overleg 
1 juli is toegevoegd; datum was nog niet volledig 
 

4. Schooltijden: nieuwsbrief en zorgen personeel i.v.m. corona  
Op school onrust over schooltijden; wellicht toch beter om continurooster 
tijdelijk in te zetten. Vrijwilligers TSO zijn lastig te vinden.  
Tussenvorm: kinderen met leerkracht eten in de klas tot 12.30 uur en daarna 
met vrijwilligers naar buiten  is minder haalbaar door het weer 
Als het continurooster tijdelijk zou worden ingevoerd, is het voor langere tijd. 
Nog een keer switchen is niet wenselijk. 
Wachten tot volgende week om besluit te nemen ivm eventueel nieuwe 
landelijke maatregelen. 
Op dinsdag 3 november 20.00 uur extra Teamsvergadering over keuze 
rooster. 
 
Ook in achterhoofd houden dat er leerkrachten uitvallen en er weinig 
invallers zijn. Er kunnen situaties ontstaan waarin een klas naar huis moet, bij 
gebrek aan leerkrachten. De ‘route’ hierin mailt Hans. 



 
 
 
 

5. De sociale afstand tussen leerkracht en thuis word steeds groter, hoe kunnen 
we deze afstand verkleinen. (Welke visie over dit onderwerp dragen we als 
EC 't Sparrenbos uit) 
Kunnen er afspraken gemaakt worden over het verkleinen van de sociale 
afstand (die op dit moment gevoeld wordt door de ouders)? 
- Meer zichtbaar zijn voor ouders door leerkrachten door regelmatig even 

naar buiten te lopen, zoals sommige leerkrachten al doen. 
- Benadrukken dat er mogelijkheden zijn om contact te maken. 
- Eventueel per leerkracht het gebaar om contact te maken indien die 

wens er is 

Besloten is om te starten met de eerste optie; meer zichtbaar zijn voor ouders 
(door regelmatig even naar buiten te lopen). En eventueel uit te breiden met 
andere opties. 

6. Jaarplan 20-21 
Toelichting van het plan door Hans. Input vanuit studiedagen, gesprekken 
met collega’s en KCP  jaarplan is vertaling naar doelen van dit jaar. 
Alle leerteams hebben een kwaliteitskaart gemaakt. Kort ambities op papier 
zetten. Jaarplan doorlezen en graag feedback doorgeven aan Hans. 26 
november monitorgesprek  worden ambities gepresenteerd aan het 
bestuur door o.a. Hans. 

7. A4-Poster monitorgesprek bestuur 
Hier staan data in om kwaliteitsmeting te verrichten. In welke fase van 
ontwikkeling sta je nu en waar wil je staan? Er wordt verwezen naar het 
Strategisch beleidsplan van Signum. Dit is reeds verstuurd en Hans stuurt het nog 
een keer op. 
Ook doornemen en feedback doorgeven aan Hans.  

8. WVTTK/Rondvraag 
Hans: slechts één evaluatie binnen van Mr-ouder: Evaluatie kindcentrum monitor 
is opgestuurd door Mr-ouder namens ons alle drie. 
Mr-ouder: zijn er ontwikkelingen rondom ventilatie? Kinderen zitten nu soms met 
jassen in de klas en er lijkt geen eenduidigheid te zijn tussen leerkrachten 
wanneer en welke ramen open zijn. 
De opdracht is zoveel mogelijk ventileren. Hans gaat dit terugkoppelen aan het 
team  wenselijk om hier meer eenduidigheid in te krijgen 
M-rouder: kraamvisite Milon. Wie wil mee? Pamela gaat mee en eventueel Sonja. 
Datum prikken en Mr-ouder geeft het door aan Milon. 

9. Sluiting vergadering om 21.30 uur 

 
Rooster notulist 20-21 
 

Datum   Notulist  

Woensdag 28 oktober  Melinda  

Dinsdag 1 december  Pamela  

Donderdag 11 februari  Yvonne  

Maandag 15 maart  Melinda  

Woensdag 28 april  Pamela  

Dinsdag 1 juni (reserve)  Sonja U  

Donderdag  1 juli  Yvonne  

 


