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Notulen MR vergadering 8 februari 2021 

 
Datum  : Maandag 8 februari ’21 
Tijd                 : 19:30 - 20:30 uur (ONLINE VIA TEAMS) 
Locatie  :  Het Baken 
Deelnemers : Manorma Gopalrai (voor het laatst), Miranda Fränzel, Nadine Heusinkveld, 
                                                Sander van den Bedem, Ramon Beijen, Sandra Duits 
Voorzitter :  Sander van den Bedem 
Secretaris :  Miranda Fränzel 
Gasten  : Thijs Hagen 
 

 

Bijlagen bij agenda: 
 

1 MR jaarplan 2020-2021 definitief 

2 Notulen 30 november 2020 

3 Voorstel schooltijden vanuit ouders 

 

 

 

Agenda 

 

1. • Begroting met toelichting  

2. • RI&E Bespreking voortgang Arbo- gezondheidsbeleid en 

veiligheidsaspecten 

3. • Verwachte bijstelling in het schoolplan 

4. evaluatie VSO-TSO-BSO en inzet ouders in school (uitgesteld) 

5. Aangepast beleid KPOA  - uit elkaar trekken groep 7 en 8 i.v.m. 

corona 

6. Personeel - team - MR 

7. Overleg evaluatie thuiswerken voor ouders (is het nodig 

hiervoor een enquette uit te zetten bij ouders) 

8. Heropening van de school 

9. Mail ouders i.v.m. schooltijden  

MR – Instemming 

PG - Instemming 

 

OG – PG – Instemming 

MR – Insteming bij 

wijziging 
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Punten besproken in vergadering: 
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1. • Begroting met toelichting  

Dit is al akkoord door de MR. Hier is instemming voor gegeven 

 

2. • RI&E Bespreking voortgang Arbo- gezondheidsbeleid en 

veiligheidsaspecten 

Dit agendapunt gaan we volgende keer bespreken i.c.m  met 

Arboplan van school Holk 

 

3. • Verwachte bijstelling in het schoolplan 

Geen grote bijstelling. Alleen voor de eerste ronde Lesson study is 

komen te vervallen. De tweede ronde wordt dan de eerste en gaat 

over rekenen.  

 

4. evaluatie VSO-TSO-BSO en inzet ouders in school (uitgesteld) 

Het is heel fijn dat de tijden nu goed op elkaar zijn afgestemd. SKA 

krijgt na de zomer elektrische bakfiets. Het knelpunt tot aan dan is 

dat ze geen vervoer van de DS naar GS hebben voor de BSO 

kinderen. Dit ligt bij SKA om op te lossen.  

 

5. Aangepast beleid KPOA  - uit elkaar trekken groep 7 en 8 i.v.m. 

corona 

Dit is op de nieuwe kwaliteitskaart in kaart gebracht. De groepen 7 

en 8 zitten in een gezamenlijk bubbel, net als de groepen 5 en 6. Dit 

kan niet anders i.v.m de grootte van de lokalen en het gezamenlijk 

gebruik van de leerpleinen.  

Kinderen kunnen al getest worden 

 

6. Personeel - team – MR 

Manorma heeft per 1 maart een andere baan. Haar plek in de PMR 

komt vrij. Thijs vraagt dit uit aan de nieuwe collega’s. Miranda 

heeft het uitgevraagd in de Afgebakend.  
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7. Overleg evaluatie thuiswerken voor ouders (is het nodig hiervoor 

een enquête uit te zetten bij ouders) 

Jaarlijks medio maart/april een oudertevredenheidspeiling en lln. 

vanaf gr 5. Ook onder personeel komt er een peiling. Hierin ook 

school specifieke vragen stellen over de periode thuisonderwijs. 

PMR en oudergeleding zijn wel positief over de laatste periode 

thuisonderwijs. Vooral de hoeveelheid van online lesgeven is als 

fijn ervaren.  

 

8. Heropening van de school 

Hier en daar wat geluiden over de snelheid ervan. Vooral om beleid 

te maken in de hogeren groepen was wat kort dag.  

 

9. Mail ouders i.v.m. schooltijden 

      De MR heeft een tweede mail ontvangen, van een groepje ouders,         

m.b.t de nieuwe schooltijden. Na de 1e periode dat we bestaande pilot     

gaan draaien, volgt een evaluatie. Het tijdspad voor deze pilot is als 

volgt:  

- 29 maart: vragen enquête maken (ook open ruimte voor 

suggesties) 

- 31 maart: MR overleg data 

- 17 mei: enquête sturen 

- 28 mei: data enquête binnen.  
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