
Notulen MR vergadering 02-03-2021 20.00 uur via MS teams 

1. Vaststellen agenda 
2. Mededelingen/Stand van zaken 

 Opstarten na Lock down is goed verlopen, nieuwe maatregelen op school d.m.v. 
aanpassingen in groepen gaat ook goed. 

 Leerkrachten merkten in de aanloop naar de vakantie dat ze er meer dan ooit aan 
toe waren door anders lesgeven en veelal dubbele rol van leerkracht, noodopvang en 
in een aantal gevallen ook nog ouder. 

 Is er sprake van een leerachterstand na de Lock down? Kunnen op school niet 
spreken over een achterstand. Kinderen die eerder al meer instructie nodig hadden, 
groeien/ ontwikkelen minder snel. Om dit echt goed vast te kunnen stellen zijn 
nieuwe normen nodig. De Cito’s die deze week afgenomen worden gaan mede 
gebruikt worden als startpunt. 

 Studiedag 8 maart; 03-03-2021 neemt Cindy hierover een besluit. 
 Kort gesproken over de sollicitaties functie leerkracht gp 4,5,6; Edith heeft uitgelegd 

waarom Mirna de beste keus is; waren drie sollicitanten waarvan er 2 goed 
aansloten op de visie van onze school. Mirna sloot daarbij het beste aan op de groep 
en kent de school waardoor verwacht wordt dat de groepen zo min mogelijk last 
hebben van de transitie. 

 Een van de ouders heeft een zorg neergelegd bij de MR en directeur m.b.t. de 
grootte van de klas (4,5,6) en de rust die ze nu merkt bij haar kinderen nu de 
groepen door Covid-19 zijn opgesplitst. Aan haar is uitgelegd dat de grootte van de 
klas volgend schooljaar sowieso kleiner zijn waardoor er al meer rust komt.  
 

3. Verslag vergadering 19-01-2021 (Bijlage 1) 
Verslag is goedgekeurd en zal op SocialSchool en de website geplaatst worden. 

4. Actielijst 19-01-2021 
Wie Wat  Wanneer Uitslag  
Iris en Edith PowerPoint jaarverslag 19/20 Voor 1 april Gedaan; Arieke zal 

gevraagd worden 
om er nog een blik 
op te werpen, 
daarna plaatsen op 
SocialSchool 

Iris & Edith Zichtbaarheid MR social schools Doorlopend  
Jonneke 9Huishoudelijk)Regelement bij Cindy aanbieden 

ter verdere aanvulling bevoegd gezag. Daarna 
stukken (laten)plaatsen op website van school 

Voor 1 april  

 

5. Binnengekomen stukken 
- Notulen GMR vergadering 12 november 2020 (bijlage 2)  
- Evaluaties thuisonderwijs tweede Lock down (bijlage 3); veelal positieve reacties. 

 
6. Jaarverslag MR 2019-2020 (Bijlage 4) Zie actielijst punt 1 

 



7. (Huishoudelijk) Reglement (Bijlage 5 & 6) Huishoudelijk regelement met elkaar aangepast. 
Stukken gaan nu naar Cindy aangezien zij een en ander als bevoegd gezag dient in te vullen. 
Daarna worden stukken toegevoegd op website bij vergaderverslagen van de MR. 

8. GVO/Burgerschap 
Als MR belang hiervan besproken. Als openbare basisschool vinden wij het belangrijk dat we 
onze positie hierin pakken en vasthouden. De Christelijke basisschool de Morgenster is de 
visie op het Christelijke onderwijs iets aan het loslaten wat maakt dat het voor ons goed zou 
zijn, beter te profileren. 
Nu wordt er GVO aangeboden (online) aan kinderen die hiervoor aangemeld zijn. Echter 
zouden wij het goed vinden wanneer er van meerdere )lees alle) religies onderwijs 
aangeboden kan worden aan alle leerlingen. Iris en Peggy nemen mee in het overleg op 
school. 
 

9. WVTTK 
Het was de laatste MR vergadering van Iris; bedankt voor al je energie en tijd! Arieke zal 
weer aansluiten en Peggy blijft waarnemen in de MR voor Iris tot het einde van het 
schooljaar. 
Aankomend schooljaar is Marjolein herkiesbaar voor de GMR. Zij weet nog niet of zich 
herkiesbaar wil stellen. Dit volgt later dit schooljaar. Mocht zij dit niet willen, dan komt deze 
plek namens de Verschoorschool vrij. Gezien de belasting voor de kleine groep leerkrachten 
waarvan er al 2 in de MR dienen plaats te nemen, is het plaatsnemen in de GMR voor een 
van de ouders ook een optie. 
 

10. Rondvraag 
Geen. 

 

 

 

 

Rooster van aftreden MR Verschoorschool – oktober 2020 

o(uders) 

p(ersoneel) 

Naam jaar van 
aantreden huidige 
zittingstermijn 

aftreden/herverkiezing 

O Jonneke  Sept 2019/Jan 
2020  

A/H: sept 2022 

O Edith Sept 2020 A/H: sept 2023 

P Arieke 
Tijdelijke waarneming door Peggy 

sept 2018 A/H: sept 2021 

p Iris sept 2019 A/H: sept 2022 

 



Eind schooljaar 2021 aftredend en herkiesbaar: Arieke 

Eind schooljaar 2022: aftredend en herkiesbaar: Jonneke en Iris (niet herkiesbaar) 

Eind schooljaar 2023: aftredend en herkiesbaar: Edith 

 

 


