
 

 
Notulen MR-vergadering 28 september 2021, 20.00 uur 

Aanwezig. Team: Margo, Suzanne, Joke, ouders: Ellen en Sharifa (notulen), toehoorders: Andres Reyes 
Rios en Vanessa Vijzelman 
Afwezig. Team: Rob, ouder: Mariska 

 
Agenda 

• Welkom 
• Ingezonden post 
• Directiemededelingen  
• Ouderbetrokkenheid in Coronatijd 
• WVTTK 

_______________________________________________________________________ 
 
Ingezonden post 
GMR 
Er is een vacature vrijgekomen in de GMR. Suzanne gaat onderzoeken of alleen MR leden lid kunnen 
worden van de GMR.  
 
Directiemededelingen 
Start van het jaar 
We hebben het jaar helaas niet ‘normaal’ kunnen starten. De kinderen gaan via de terrasdeur naar 
hun groep, ouders brengen hun kinderen tot bij het hek of tot de klas. De opbrengst voor de 
kinderen is dat zij zelfstandiger zijn en ook moeten zijn. Vooral de jongere kinderen doen 's morgens 
alles zelf: jas uit, rugzak ophangen, broodtrommeltjes in de overblijfbak leggen, enz. De kinderen 
kunnen niet terugvallen op hun ouders en wij zien dat de kinderen, soms met een klein beetje 
ondersteuning dit allemaal heel goed zelf kunnen. 
 
Studiedag 21 september 2021 
Tijdens de studiedag heeft het team zich verdiept in het onderwerp lezen. Suzanne en Joke nemen de 
kinderen uit de bovenbouw mee naar de boekenwinkel waar zij zelf een boek mogen uitkiezen. Voor 
kinderen uit de middenbouw wordt dit op een later moment in het jaar gedaan. De bibliotheek is 
opnieuw ingericht met nieuwe boeken. Er wordt nu gekeken of het uitlenen van de boeken voor 
thuis een mogelijkheid is om de leesvaardigheid en het plezier te bevorderen.  
 
Stagiaires 
We hebben dit schooljaar drie stagiaires en één klasse assistent.  
 
Toelages grote steden en lerarentekort 
Landelijk heerst er nog een tekort aan leraren. Leraren en directies van grote steden krijgen extra geld 
voor het werken in de grote stad. 



 
Jaarplan 2021-2022 
Het concept plan was vóór de zomervakantie al besproken. Het definitieve plan is goedgekeurd door 
de MR. 
 
Ouderbetrokkenheid in Coronatijd 
Het was niet alleen voor leerlingen en leraren een vreemd jaar, ook voor de ouders. We hebben 
ouders uitgenodigd voor een half uurtje in de groep van hun kind waar de leerkracht iets vertelde of 
het reilen en zeilen in de groep. Het bood ouders de gelegenheid om weer even in school te zijn, 
kennis te maken met de leerkracht en met andere ouders van de groep. De school heeft veel 
positieve reacties ontvangen van de ouders.  
 
WVTTK 
Met Myrna van OTK bespreken of zij bekend is met Stichting Leergeld (of een gemeentelijke regeling) 
en deze benoemen in de nieuwsbrief.  
 
Nieuwe vergaderdatum 
Datum volgt  

 
 


