
 

 

 

 

 

N o t u l e n  M R - v e r g a d e r i n g  
6  a p r i l  2 0 2 0  
 
Aanwezig: Sybolt, Auke, Annelies, Arne, Wilfred, Barbara, Sanna, Jan en Inge 
M.k.a.:  
 
1. Opening 

Sybolt opent de Google Meet vergadering om 19.30 uur. 

2. Notulen 05-03-20 
Er staat onder punt 2 een vreemde zin die vervangen moet worden door: Er is geen ruimte om 
nog meer mensen aan te nemen in de flexpool. Er is samenwerking met andere 
samenwerkingsverbanden, zodat personeel uitgewisseld kan worden. 
De themadag van de GMR is verplaatst naar 14 mei. Ook deze datum is inmiddels afgelast. Er 
is nog niet een nieuwe datum gepland. 
Annelies en Auke willen zich aanmelden voor de MR-cursus. 
De actiepunten blijven staan. 
 

3. Schoolsluiting/thuisonderwijs 
Wilfred licht toe hoe het sinds de schoolsluiting verlopen is. Er is contact met Sybolt geweest. 
De school heeft een enquête opgesteld. Er zijn ongeveer 100 reacties geweest. Van de 4 
vragen hebben we op drie een ruim voldoende gekregen. Er wordt voldoende werk gegeven. 
Het is duidelijk wat de school van ouders verwacht. De ondersteuning van de school is ruim 
voldoende. Op de vraag of ouders hun kind moesten aansturen is voldoende gescoord. Dit zijn 
natuurlijke verschillen die ook op school zichtbaar zijn.  
De mogelijkheid om de enquête te herhalen wordt genoemd. In de evaluatie moet 
meegenomen worden wat behouden kan worden. 
Het werk is vandaag opgehaald. Kinderen krijgen hun taken via Google Classroom en 
instructies via Google Meet. Het team heeft een webinar hierover gevolgd en er is per bouw 
overleg geweest. Er is een lijn uitgezet voor de aanpak van 1 tot 8. School heeft aandacht voor 
kinderen/gezinnen die het niet redden. Het CJG beslist over de sociale opvang van kinderen op 
school. Hierover is informatie van het CJG naar ouders gestuurd. Er zijn ook digitale middelen 
uitgeleend met een bruikleenovereenkomst. 
We weten nog niet hoe lang dit gaat duren. Er zijn ook nog geen plannen om 
vakantieplanningen te verschuiven. Het verschuiven van de meivakantie is binnen OPON niet 
besproken.  
De teamleden geven aan dat het geven van thuisonderwijs heel veel van ze vraagt (maken van 
scans, nakijken van werk, maken van filmpjes). We leren veel op digitaal vlak. De Plusklassen 
starten volgende week met Google Classroom. 
Ouders geven aan dat de combinatie werken en lesgeven voor hen intensief is. Er zitten grote 
verschillen in de tijd die thuis aan het werk besteed moet worden bij de verschillende 
groepen. Het was lastig dat alles eerst geprint moest worden. Het persoonlijke contact met de 
leerkracht wordt gewaardeerd. Ouders krijgen nu veel meer mee van het onderwijs aan hun 
kind. Het blijven gebruiken van Google Classroom kan handig zijn, dit meenemen in de 
evaluatie. 
 

4. Sluiting 
Sybolt sluit de vergadering om 20.15 uur. 



 

 
 
 
 
 
Vergaderingen dit schooljaar:  
Dinsdag 19 mei 

Dinsdag 23 juni (GMR) 

Woensdag 17 juni 

 

 

Nr. Actiepunt Wie 

12. Nieuwe statuten 
Inschrijven nieuwe leden bij KvK en uitschrijven oude leden 

Auke/Annelies 
Inge 

47. Agenderen Communicatie naar ouders nieuwe datum? Inge 

48. Terugkoppelen Deelgebieden ICT in nieuwsbrief Wilfred 

49. Mensen benaderen voor kascommissie Sybolt 

51. Agenderen Mogelijkheden inzet extra mankracht en ruimte, 
onderzoek kosten en hoe extra personeel in dienst genomen kan 
worden. 

Inge 
Wilfred 

52. Aanmelding MR-cursus Annelies en Auke (via GMR) Arne 

   
 

 

 

 


