
 

 Agenda MR vergadering 03-03-2021 
 
Aanvang:  20.00 uur 
Voorzitter: LS 
Notulant: JB  
 
Aanwezig: LS, AH. IT, JB 
 
 
 

1 Opening en mededelingen 

L.S. memoreert oud-leerling HHG Mees ( overlijden; impact op 
kinderen). 
 
Ingekomen stukken: krantje MR. 
 

2 Info vanuit Team/ Directie/ GMR 
-corona update 
-IEP LVS 
 

Corona update: De actuele Beslisboom en het protocol staan op de 
website. 
De voorgeschreven maatregelen worden gehanteerd. 
Morgen gaat een toestemmingsformulier uit naar ouders over gebruik 
gegevens van de leerling m.b.t. corona i.v.m. AVG. 
Gymnastiek: Nu even niet i.v.m. gebruik zaal voor de komende 
verkiezingen. Daarna gym op andere dagen dan normaal omdat 
scholen/ groepen gescheiden moeten blijven. 
 
IEP: Deze week worden de toetsen afgerond. Daarna komen de 
intekenlijsten voor de ouder- kindgesprekken online. (ook deze 
vinden online plaats) 
 
MT: de verdeling van de aangekondigde miljarden door het ministerie 
is nog niet duidelijk. Er moet eerst een plan komen voor geld 
beschikbaar komt. Dit bedrag is niet structureel (duur van 2 jaar) 
Verfijning komt nog. 
 
GMR: Er is vertraging ontstaan bij het uitzetten van de vacature. Actie 
is nodig vanuit het gemeente bestuur. Dit heeft de aandacht, GMR is 
hier bij betrokken. 
 

3 Samenwerking betrokkenen BSW  
 

Mediation: Er is vervolg contact geweest tussen LD’s en mediator.  
Samenwerking betrokkenen BSW constructief. 
 

4 Communicatie: Website/ Nieuwsbrief/ Profilering PM 
 

Nieuwsbrieven: duidelijk en informatief. 



5 Next Level 

Er worden twee pilots opgezet over meer-/hoogbegaafdheid.  
Voor onderbouw en midden/ bovenbouw in de vorm van workshops 
met leerkrachten en externe deskundigen binnen het NextLevel 
netwerk.  
Voorheen hadden we de plusklas, deze is vervallen vanwege het 
geringe leerlingaantal op alle vijf de basisscholen. Dit betekent een 
mooie kwaliteitsslag voor extra verdieping. 
 
Jaarplan PM deels op een lager pitje, omdat i.v.m. corona de prioriteit 
ligt bij het lesgeven en de kinderen voorop staan. 
 

6 Ontruimingsplan/ regels o.g.v. veiligheid, gezondheid en welzijn 

Is in orde. Nu door corona geen oefeningen. 
 

7 Schoolgids 
 

Dit punt wordt verplaatst naar april/ mei. (dan op de agenda) 

• Rondvraag: 
Relevante informatie wordt op groepsniveau gedeeld met ouders gedeeld. 

 

• Nieuwe vergaderdatum: 
Woensdag 28 april om 20.00 uur 
 

    
 


