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29 maart 2021 

19.30 uur – 21.30 uur, locatie at Home: Teams 

 

NOTULEN 

1. Opening 
 

2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken  

Er zijn geen aanvullingen of ingekomen stukken. 

 
3. Verslag vorige overleg 

Er zijn geen aanvullingen. 

 
4. Corona: Hoe staat het nu? 

 
Heftige 1,5 week achter de rug: 
Lang gevrijwaard gebleven. Sinds vorige week besmetting van leerkracht en leerling in 6a. En 

leerkracht in quarantaine. Meerdere wisselingen in klassen. Problemen met invallers die angstig zijn 

om corona te krijgen.  

Verdeling 4e kleutergroep brengt ook veel vragen met zich mee.  

Hoe is communicatie verlopen? 

De berichtgeving was helder. Communicatie komt nauw. Vanuit ouders geen extra’s nodig. 

 

5. Evaluatie ouder-kindgesprekken/ouderparticipatie 



Eerste opzet enquête is gemaakt. Eerder besloten in MR dat er evaluatie plaats zou vinden; hierin 

zou het aantal gesprekken met kinderen (1, 2, of 3 gesprekken) meegenomen worden.  Beeld van 

het MT wijkt af van wat we in MR besproken hebben. MT geeft aan dat het niet mogelijk is om terug 

te gaan in aantal gesprekken met kinderen erbij ivm vergroten eigenaarschap bij kinderen. 

Eerder is besproken in MR dat wellicht eerste en laatste gesprek zou zijn met kinderen erbij. Er is 

een discussie geweest over 2 of 3 gesprekken. Dit zal beschreven staan in eerdere notulen. Deze 

opzet wordt opgezocht en zal meegenomen worden in opzet van de evaluatie. Planning is om einde 

van dit jaar dit helder te hebben, zodat er begin van het jaar anders gehandeld kan worden.  

Eind vorig jaar zou de evaluatie al plaats hebben gevonden. Dit is niet door gegaan door Corona. 

 

6. Ondersteuningsplan 
 

Aanvullingen/aanpassingen? 

Opgemerkt wordt dat Kanteel heel sporadisch genoemd wordt in het plan. Ondersteuningsplan van 

school wellicht? Hierop wordt aangevuld dat hoe jonger de kinderen zijn, hoe minder bekend er is 

over de zorg. Kinderdagverblijf heeft dus een kleinere zorg.  Mocht er ondersteuning nodig zijn dan 

is dat ook mogelijk, maar hoe ouder de kinderen hoe meer er bekend is en hoe meer ondersteuning 

wenselijk is.  

Verder is in bijlage 8 niets genoemd. Er zijn nog wat kleine taalkundige aanpassingen nodig. Dit 

wordt verder opgepakt. 

 
7. Vakantierooster 

Vorige week door GMR goedgekeurd. Hans legt vakantierooster uit. 30,5 uur over voor verdeling 

studiedagen. Er komt een voorzet van indeling studiedagen. Er is een lange periode voor de 

zomervakantie; vooral voor de jongsten is dit een lange periode. Goed om rekening mee te houden 

met studiedagen. 

 
8. Formatieplannen 

Formatiegesprekken zijn geweest. Geen grote veranderingen. Tevreden over de nieuwe leerkrachten 

voor komend schooljaar. 28 april wordt het plaatje getoond. 0.6 fte tekort. Signum wellicht met 

verlies het schooljaar in. Wellicht kan er efficiënter om gegaan worden versnipperingen. 

Hoeveel kleutergroepen?  morgen overleg over met de kleutergroepen. Uitschieters zit in de 

kleutergroepen. Eventueel starten met 4 kleutergroepen. Eventueel een andere combinatieklas. 

Wordt meegenomen ter afweging. 

Juf Angela en Hetty gaan wennen op 1 april met de nieuwe kleuterklas. Volgende week woensdag 

gaat het van start.  

 

9. Procedure verkiezingen MR-leden 

Het rooster: Yvonne treedt uit; er komt ruimte voor een ouder 



Sonja en Milon stoppen; er komt ruimte voor twee leerkrachten. 

In april stuurt Milon een uitnodiging voor een nieuw ouderlid via SS. Er wordt in het team bekeken 

wie de rol vanuit school (willen) gaan vervullen. 

10. Rol MR 

Ouders: Soms onduidelijk wat onze rol is. Ene keer graag mee willen kijken en tekenen en ander 

moment komen er punten vanuit school terug waar MR niet in heeft geparticpeerd. 

Coronabeleid: snel tempo commitment zoeken. Het is van belang om vanuit gezamenlijkheid op te 

trekken. Soms blijkt achteraf dat MR meegenomen had moeten worden. Of heeft MR alleen een 

taak in het toetsen van communicatie, maar maakt MR geen onderdeel uit van het besluit. Soms zit 

daar een tijdsfactor in. Qua beleid gezamenlijk kunnen corresponderen staat sterker.  

Rol en verwachtingen moeten helder zijn. Het blijft soms een lastige overweging: waar neem je de 

MR wel in mee en waarin niet. Neiging is soms om bij de zwaardere dingen MR te betrekken en bij 

lichtere dingen wordt dit wel eens vergeten. Goed om bewust van te blijven en in de gaten te 

houden. 

11. Status KBG 

Status Klankbordgroep 

10 jaar geleden begonnen en fusie op poten gezet. Ouders gevraagd mee te denken met ECS. 

Agenda veel vanuit school: Tamara was erbij, maar weinig inbreng. 

Dit jaar één keer bijeenkomst gehad. Dit was online en er waren 6 (van de 14 betrokken) ouders 

aanwezig. Veel afmeldingen gehad. De notulen zijn gedeeld en de reactie van teamleden was dat er 

veel beleidsmatige zaken besproken werden die eigenlijk in de MR besproken zouden moeten 

worden.  

Er is sprake van het eventueel opheffen van de KBG. Het opheffen van de KBG is niet wenselijk voor 

zowel ouders als school. 3 keer per jaar mogelijkheid voor ouders om hun mening te uiten. 

Belangrijk is dat de kaders duidelijk staan: Wat houdt het in? Wat kun je verwachten? Heldere 

definitie van KBG. Hans kan regie nemen door agendapunten aan te dragen en visie van ouders 

helder te krijgen (gaan we de goede kant op? Wat vinden jullie? Etc). Mening wordt gevraagd, maar 

school is geen verantwoording schuldig aan ouders. 

Deze informatie terugkoppelen aan Tamara en vertrekpunt helder maken. Ouders van Kanteel 

toevoegen aan KBG. Nieuwe uitgangspunten duidelijk maken en ouders kunnen beslissen of ze in 

deze rol passen of niet: actief commitment creëren.  

Thijs is aanwezig bij de bijeenkomsten en kan punten meenemen naar MR.  

Thijs, Hans en Tamara maken hier een opzet voor en dragen dit uit. 

 

12. Wvttk/Rondvraag 

Ouderparticipatie: zo goed mogelijk stimuleren. Is op dit moment wat lastig, want als een leerkracht 

een ouder uitnodigt voor een gesprek wordt dit al snel als spannend ervaren. Wellicht helder in de 

mail communiceren waar het over gaat om de onrust zo klein mogelijk te houden. 

Uitgebreide begroting: zoals altijd; helder en duidelijk verhaal 



Vraag: ouders via SS in contact komen met de MR. Gaat Hans met Pascal regelen. Zodat alle ouders 

in contact kunnen komen met de MR. 

13. Einde vergadering  

21.31 uur 

 

Rooster notulist 20-21 
 

Datum   Notulist  

Woensdag 28 april  Pamela  

Dinsdag 1 juni (reserve)  Sonja U  

Donderdag  1 juli  Yvonne  

 

 

 

 


