
Notulen Vergadering MR 13-04-2021, 20.00 uur via Teams 

Aanwezig: Edith, Jonneke, Arieke, Peggy (notulist) 

Gast: Wytske 

 

1. Vaststellen agenda 
2. Mededelingen/Stand van zaken 

 Wytske geeft op persoonlijke titel aan dat ze moeite heeft met de wisselingen in de 
middenbouw groep, ze heeft hierover ook met Cindy gesproken. Deze notitie is geen 
klaagzang, maar ze wil dit wel graag benoemd hebben. De splitsing van de grote 
middenbouw wordt wel als prettig ervaren. De lunchpauze ziet Wytske vanuit haar 
professie als erg kort, weinig tijd om te verteren. Ook de MR ziet hier de nadelen, 
maar dit is op dit moment niet anders in te richten. 

 Vervanging Jonna is geregeld. 
 Geen groepen in quarantaine, laten we dat zo proberen te houden. 
 Groep 4/6 en Mirna zijn aan elkaar aan het wennen. Langzame stappen vooruit 
 Ook groep 7/8 en Arieke wennen weer aan elkaar. 
 Netwerk heeft er enkele dagen uitgelegen wat lastig is bij digitale methodes 
 Atlantis 4 t/m 7 is binnen, zowel begrijpend als technisch lezen wordt geïmplanteerd 

na de meivakantie.  
 Cito Eindtoets wordt volgende week digitaal afgenomen. Deze toets is adaptief. 

 

3. Verslag vergadering 02-03-2021 (Bijlage 1) 
 Notulen zijn via de mail goedgekeurd. De volgende keer ook melding plaatsen op 

social schools 

 

4. Actielijst 19-01-2021 
Wie Wat  Wanneer Uitslag  
 (Huishoudelijk) Reglement aan Cindy sturen  Gedaan 29-3-2021 

Wordt aangepast 
Edith Zichtbaarheid MR social schools Doorlopend  

 

5. Binnengekomen stukken 
- Extra cursus SooLvA 14-4-2021, thema onderwijsgeld (mail 10-3-2021) 

o Jonneke zal deze bijwonen 
- Verslag OPR (bijlage 2) 

o Oud verslag  
- Brief medewerkers (bijlage 3) 

o Ter kennisgeving.  
- Project Goed worden, goed blijven + (mail 19-3-2021) 

o Nadere informatie volgt later 
- Nationaal Programma Onderwijs (bijlage 4 & 5) 



o Tijdlijn loopt. A.s. donderdag wordt er in het team over de formatie gesproken, 
dan zal deze ook voorbij komen. MR heeft hierbij instemmingsrecht. 

- Vormingsonderwijs (bijlage 6) 
o Als alle ouders aangeven dat ze meer religies aanbod willen laten komen, dan 

moet Soolva en de stichting er ook iets mee. De brief bevatte niet de informatie 
dat het wel afhankelijk is van wat er uit de omgeving aan aanbod is. De MR wil er 
zorg voor dragen dat dit volgend jaar duidelijker onderzocht/ gestimuleerd 
wordt. 

-  Notulen GMR zijn binnen, Jonnneke stuurt ze na. 

 

6. Overleg OV 
 Wytske is vanuit de OV aangesloten. Jaarlijks wordt er een keer afgesproken 

tussen OV en MR. Het jaar is erg kort qua activiteiten en de organisatie is 
vooral ad hoc geweest. Er is weinig mogelijk. Het kasboek van vorig jaar was 
nog niet afgesloten, er hebben zich inmiddels 2 vrijwilligers aangemeld om te 
controleren. Er is dit jaar minder vrijwilige bijdrage binnen gekomen. Er 
wordt gekeken of dit gemakkelijker kan met een soort van tikkie naar ouders 
gestuurd kunnen worden. Aan de jaarplanning wordt ook kolom budget 
toegevoegd, zodat de subgroepjes beter weten wat er te besteden is. Het is 
nog niet bekend hoe de samenstelling volgend jaar gaat zijn. 

7. Informatie schoolbudget o.b.v. DUO-beschikking (vóór 1 mei)-> wordt doorgeschoven. 
Jonneke heeft Cindy hier een vraag over gesteld, maar nog geen antwoord ontvangen. 

8. Uitkomst Cito’s – ijkpunt nieuw startpunt-> wordt doorgeschoven 
9. Voorstel vakantierooster voor het cursusjaar 2021-2022. 

  
Vakantie 2021-2022 Data VO 
Herfstvakantie 18 oktober t/m 24 oktober 2021 
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 6 maart 2022 
Goede Vrijdag* 15 april 2022  
2e Paasdag 18 april 2022 
Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2022 
Hemelvaart 26 mei t/m 29 mei 2022 
Pinksteren 6 juni 2022 
Zomervakantie 11 juli t/m 21 augustus 2022 

  
 MR gaat akkoord. Jonneke gaat dit bij Cindy regelen. 

 
10. Themaonderzoek doorstroming po-vo 

 PO krijgt gedurende 3 schooljaren (?) nog rapportages VO. Dit is ook terug te zien op 
‘scholen op de kaart’ 

 Voor school is dit een mooie kans met het oog op ‘Project goed worden, goed 
blijven’ om dit samen te pakken. Waarom lopen onze leerlingen in het VO vast, of 
waarom stromen ze hoger uit? Waar komt dit door, wat is goed, wat kan beter? 
Waar kunnen wij in groeien? Welk aandeel ligt bij ons? Dit wordt later 
teruggekoppeld naar de MR 

11. GVO/Burgerschap-> wordt doorgeschoven 



12. WVTTK 
13. Rondvraag 

 Terugkoppeling middencito/ trendanalyse worden die nog terug gekoppeld naar ht 
volledige team? Arieke neemt deze vraag mee naar de vergadering. 

 Bericht op social schools betreft nieuwe leerkracht kun je misschien voorkomen 
wanneer een nieuwe leerkracht vooraf een filmpje/ vlog / tekstje of iets dergelijks 
plaatst om zichzelf voor te stellen.  

 

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 sept 2018 A/H: sept 2021 

p Iris Waarneming Peggy sept 2019 A/H: sept 2022 

 

Eind schooljaar 2021 aftredend en herkiesbaar: Arieke 

Eind schooljaar 2022: aftredend en herkiesbaar: Jonneke en Iris 

Eind schooljaar 2023: aftredend en herkiesbaar: Edith 


