
 

 Agenda MR vergadering 20-01-2020 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Voorzitter: LS 
Notulant:  JB  
 
Aanwezig: AH, LS, IT en JB 
 
Online vergadering via Teams 
 

1 Opening en mededelingen 
 
EB, dank voor de heerlijke chocolade! 
Post: MR blad 
 

 

2 Info vanuit Team/ Directie/ GMR 
 
-corona update:  
Noodopvang: Er is een nieuw aanvraagformulier de deur uit. Er zijn op dit 
moment ongeveer 10 kinderen op onze school die er gebruik van maken. Dit 
loopt goed. Groep van beide scholen is vrij groot. Daarom tijdens de ochtend 
2 leerkrachten voor deze groep, dit vanwege groot verschil in leeftijd. 
Sommige kinderen werken in de klas.  
 
Verder vervolgen we het thuiswerken, zoals we dat ook in de eerste Lock 
down deden. De thuissituatie is heel divers. Er is goed contact met de 
ouders. 
Er zullen mogelijk verschillen in ontwikkeling van de kinderen zijn. Wij 
houden zoveel mogelijk contact met kind/ouders en brengen deze 
verschillen in kaart. Ook denken wij na over een mogelijke invulling, zodra 
wij weer naar school kunnen. 
 

 

3 Samenwerking betrokkenen BSW 

Samenwerking partners: Nadruk hierbij ligt op contact tussen locatie 
directeuren. Vanwege Corona nu niet mogelijk met de teams. Contact BSO 
constructief. 

 
4 Communicatie: Website/ Nieuwsbrief/ Profilering PM/ 

Ouderbetrokkenheid 
 
Veel reacties op FB berichten. 
Nieuwe aanmeldingen: zodra afspraken mogelijk zijn; indien nodig 
rondleiding in een lege school, maar dit heeft niet de voorkeur. 
Corona: Midden- en bovenbouw inlever app en onderbouw de Margrietjes 
app. Goed contact. 
 

 

5 Next Level 
 
De geplande studiedag gaat niet door in maart. Deze wordt verplaatst naar 
het nieuwe schooljaar. Onderwijs aan de kinderen heeft nu voorrang. 
De volgorde in de zorgcyclus gaan we iets aanpassen. Toets afname 
gewijzigd qua planning (ook op advies van de PO-raad) Nu kijken hoe en 
wat we wel kunnen rapporteren aan kinderen en ouders, 



 

• Rondvraag: 
- Complimenten hoe het allemaal gaat. 
- Is er nog iets te melden over de sollicitatiecommissie? Dit loopt. 

 

• Nieuwe vergaderdatum: 
 
3 maart om 20.00 uur 
 

    
 


