
 

 

 

 

 

N o t u l e n  M R - v e r g a d e r i n g  
1 7  j u n i  2 0 2 0  
 
Aanwezig: Sybolt, Auke, Annelies, Arne, Wilfred, Jan en Inge 
M.k.a.: Barbara en Sanna 
 
1. Opening 

Sybolt opent de vergadering om 17.30 uur. 

2. Vaststelling agenda 
De vacature/bemensing groepen, bemensing MR m.i.v. november en de financiën worden 
respectievelijk als 5a, 5b en 5c toegevoegd. 
 

3. Notulen 19-05-20 
We hebben het n.a.v. de huidige situatie over een kraan op het plein. Hier was subsidie voor, 

maar het onderhoudscontract kost wel geld. Wilfred gaat dit met de directeuren bespreken. In 

principe willen we dit. We gaan kijken hoe we dit kunnen organiseren. 

Notulen worden goedgekeurd. 

Actiepunten: 

12 Inge vraagt bij OPON na of er nieuwe statuten zijn. 

53 Afgerond 

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken 
Geen 
 

5. Vergaderingen 20-21 
We leggen 10 september als startvergadering vast. Inge doet een voorstel voor de overige 
vergaderingen. 
 

5a. Vacature en bemensing groepen 
Er is met 10 interne kandidaten gesproken. Selectiecriteria waren o.a. Daltonvisie, 
bovenbouwleerkracht, passend in het team. We hebben onze voorkeur uitgesproken. Het 
verloop van andere procedures moest afgewacht worden, voordat e.e.a. definitief gemaakt 
kon worden. Wilfred licht verder de bemensing van de groepen toe. 
 

5b. Bemensing MR m.i.v. november 
Sybolt stelt zich niet herkiesbaar. Auke eventueel wel. 
Inge zorgt voor een oproep in augustus. 
 

5c. Financiën 
Het doel was dat 75% van de vrijwillige ouderbijdrage geïnd zou kunnen worden. Inmiddels 
heeft 83% betaald. Annelies zet volgende week nog 1 keer een bedankje en een link in de 
nieuwsbrief. 
 

6. Communicatie met ouders 
 De visie is dat de communicatie moet bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. In de 

informatie uit de werkwijzer ontbreekt Facebook nog in de communicatie naar ouders. 
 



 

 
 
 
We bespreken stelling 1: 
De visie op ouder-docent communicatie is door de leerkrachten van ODS De Eskampen tijdens 
de corona crisis op verschillende manieren uitgevoerd. 
We hebben per bouw (1/2, 3/4, 5/6, 7/8) afspraken gemaakt over het contact met de ouders 
en de kinderen. Er waren dus afgesproken verschillen tussen de bouwen. Bij de oudere 
groepen was meer leerling contact. Er waren ook verschillen in de uitlegfilmpjes. Sommige 
leerkrachten wilden niet frontaal in beeld. Wanneer de school nog een keer thuisonderwijs 
moet verzorgen, dan kan er wellicht door de opgedane ervaring beter bekeken worden hoe 
ouders op dezelfde manier bediend kunnen worden. Een eenduidige handleiding is handig. 
Ouders hebben meer zicht gehad op wat de kinderen moeten leren. Volgend jaar willen we de 
Classrooms in sommige groepen blijven gebruiken. Er zullen dan wel andere wachtwoorden 
aangemaakt moeten worden.  
 
Stelling 2 bespreken we volgend schooljaar (ODS De Eskampen doet voldoende aan het 
beïnvloeden van het informeel leren, oftewel het beïnvloeden van de thuissituatie van het 
kind). 
 

9. Pleinpraat 
Geen 
 

10. Rondvraag 
Geen 
 

13. Sluiting 
Sybolt sluit de vergadering. 

 
Vergaderingen volgend schooljaar:  
Donderdag 10 september 


