
Notulen MR Verschoorschool      

13-10-2020 (Microsoft teams) 

Aanwezig; 

Jonneke Vuurens-Pans (voorzitter), Iris de Peuter, Arieke Wolff-Slijkoort, Edith Mes-Simons 
 

1. Vaststellen agenda;  
toegevoegd aan de agenda is de vraag van Cindy om feedback te geven op de evaluatie 
vragen m.b.t. het continue rooster. 
 

2. Mededelingen; 
Geen. 

 
3. Verslag vergadering 01-09-2020; 

Geen op- of aanmerkingen op vorige verslag. 

4. Actielijst 01-09-2020 
Wie Wat  Wanneer Uitslag  
Iris Cindy vragen jaarplannen 

door te sturen 
z.s.m. Jaarplannen zijn 

inmiddels goedgekeurd 
en na akkoord voorzien 
van handtekening VZ 

Jonneke Christa vragen naar 
jaarverslag en oude 
notulen 

Voor volgende vergadering Zijn binnen 

Jonneke Opmerkingen schoolgids 
aan Cindy mailen 

z.s.m. Gedaan 

Jonneke Goof mailen ivm cursus z.s.m. Edith, Iris en Jonneke zijn 
ingeschreven voor de 
cursus op 4 november 
19.30 uur Henri 
Dunantschool in Wijk en 
Aalburg 

Arieke Vervanging regelen  Peggy gaat Arieke 
vervangen 

Jonneke Doorgang cursus MR 
navragen bij Goof 

z.s.m. Middels zoom; 
uitnodiging per mail 
gekregen met inlogcode 

Jonneke Mening MR rondom Sint- 
en kerstvieringen rondom 
Covid-19 dlen met OV 

z.s.m.  

Jonneke Terugkoppeling vraag Cindy 
m.b.t. continuerooster 

z.s.m. Gedaan op 13-10-2020 



?? Cindy vragen naar 
noodzaak evaluatie social 
schools 

z.s.m.  

Iris en 
Edith 

PowerPoint jaarverslag 
19/20 

30 oktober  

 

5. Binnengekomen stukken 
- GMR (Bijlage 2); gelezen, geen op- en of aanmerkingen. 

 
- SOOLvA (Bijlage 3); Stuk m.b.t. ventilatie en luchtafvoer, onze school komt hier prima uit. 
 

 
- Activiteitenlijst OV; als MR aantal vragen m.b.t. vieringen en Covid-19 maatregelen, 

Jonneke zal OV mailen hierover (zie actiepuntenlijst) 
 

6. Ervaringen 3 stamgroepen 
Ervaring bovenbouw; weinig veranderd, werkten al in combi 7 en 8 
Ervaring middenbouw; wordt nog veel gewerkt aan werkhouding en groepsdynamiek. Zijn 
nog niet echt gestart met zelfstandig werken, hopelijk na herfstvakantie. Co-teaching gaat 
goed. Het is nog wel lastig voor de groep zelf als er instructie wordt gegeven aan de ene 
groep dat de andere 2 dan stil moeten zijn en zelf bezig moeten zijn. 
 
School heeft subsidie gekregen voor extra onderwijs voor achterstanden Covid-19; Fenne 
wordt hiervoor extra ingezet en richt zich met name op groep 4 en individuele kinderen. In 
leesonderwijs zien we achterstanden doordat niet iedereen thuis de juiste instructie heeft 
gekregen (filmpjes mogelijk niet of niet goed bekeken). 
 
Ervaring onderbouw; Verschil in gevoel bij docenten. Bij de een gaat het al makkelijk en voelt 
het goed, bij de ander is het nog zoeken en gaat het al wel beter. 
 
Schooltijden; evaluatie al onder leerkrachten; meningen 50/50. Een aantal zien voordelen 
door na schooltijd direct door te kunnen, maar even bijkomen in de lunch zit er niet in los 
van de klas. Zeker met een grote groep is dit lastig. Oplossing wordt gezocht binnen school 
(ondersteuning Cindy en Marjolein). Dit kan niet structureel. 
 
Vragen Cindy m.b.t. evaluatie aan ouders over schooltijden; advies is om de vraag over 
begintijd school eruit te halen; schept verwarring en kan ook niet anders worden ingericht. 
 

7. Schoolverlaters 
We zien de laatste tijd redelijk wat kinderen van school weggaan. Veel naar de Almgaard, 
beleid aldaar voor aanname is naar benden bijgesteld. 
Jonneke heeft gesprek gehad met Cindy over een kind dat niet van school zou mogen? Dit 
ligt anders en is ook anders gecommuniceerd. 
Advies vanuit MR; blijf transparant in wat je aan het doet bent; deel bijvoorbeeld op Social 
Schools in portfolio, stuur zo nu en dan een persoonlijk bericht m.b.t. individueel kind en 
ontwikkeling. 
 
Portfolio ontwikkeling zal Iris meenemen naar studiedag. 



 
Initiatief ligt ook bij ouders; niet alleen halen ook brengen; ouders MR zullen dit proberen uit 
te dragen aan andere ouders. 
 

8. Evaluatie Social Schools 
Stond voor eind oktober op de planning, is niet gebeurd. Moet dit nog? Oppakken met Cindy, 
zie actiepuntenlijst 
 

9. Jaarverslag MR 2019-2020 (Bijlage 4 en 5) 
Iris en Edith gaan samen een nieuwe PowerPoint maken. 
 

10. WVTTK 
Notulen van de vergadering ook graag naar Marjolein en de vergadering in een paar zinnen 
op Social Schools. 
 

11. Rondvraag 
N.v.t. 

 


