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1.Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen 

 

2.Agenda en notulen dd 23-01-2020: 

De agenda 04-06-2020 is goedgekeurd en de notulen dd 23-01-2020 worden vastgesteld. 

Actiepunten zijn afgehandeld of komen terug in deze vergadering.  

Project sociale mediawijsheid is ‘work in progress’; corona heeft de planning vertraagd. In 

september 2020 worden in de bovenbouw groepen een aantal pilots gestart. Er is een 

samenwerking met de Delftse studenten: Sam & Scot, die een voorstel doen voor 

‘programmeren’ (keuzeklus vrijdagmiddag) en sociale mediawijsheid (ook keuzeklus per klas)                          

Groep 6: veilig internetten op alle sociale media kanalen (Facebook, tiktok, instagram, 
whatsapp, etc) 
Groep 7: presenteren kun je leren 
Groep 8: digitale voetafdruk 
De mores over het gedrag op social media moeten ook worden opgenomen in het pestprotocol. 
 

De projectgroep “Milieu” (MDM) wordt even uitgesteld tot nader order, als de rust is 

wedergekeerd. Er is wel al een batterijen bak. Er wordt even gezocht waar deze is gebleven. 

 

3.Evaluatie Corona: 

Afgesproken is de evaluatie te splitsten in een personeels- en oudergeleding. Google docs is 

hier een mooi instrument voor. Arjen en Nicole leveren vragen aan bij Koos. Annekee en Koos 

formuleren vragen voor de leerkrachten en de OOP’ s. Tevens wordt er aan gedacht om de 

kinderen ook een evaluatie te laten doen via google docs. Maud overlegt met de kinderraad om 

een aantal vragen te formuleren. Deadline vóór de zomervakantie afronding evaluatie. 

 

De corona nieuwsbrief rond de heropening van de school is, na overleg met de MR en 

instemming, naar de ouders verzonden. 

Op de nagekomen vraag waarom voor de bovenbouw 14.30 wordt aangehouden i.p.v. 14.45, 

geeft Maud de toelichting dat dit samenhangt met een ordentelijk, geleidelijk en veilig vertrek 

van de kinderen uit de klassen. Voor de halve klassen was 6 minuten nodig voordat ze op het 

plein stonden, met de hele klas zal dit dus 12 minuten zijn. Men wil ook geen samenscholing 

van ouders voor de schoolpoort. 

 

4.Jaarplan en managementrapportage 2019-2020: 

Een zeer overzichtelijk en handzaam overzicht dat de processen en hun voortgang beschrijft. 

Ten aanzien van de inhoudelijke kant zijn er een aantal vragen gerezen. Nicole zal deze per 

email aan Maud doen toekomen. 

 

5. Schoolgids 

Maud is druk doende de schoolgids te up-daten en te actualiseren. Deadline  1 oktober 2020. 
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6. Werkverdelingsplan 

Arjen verwoordt de ongerustheid, die bij ouders leeft over de bezetting van Groep 7 nu Joep W. 

zijn directeursopleiding vervolgd en daartoe voor 0.2 Fte taken op school zal gaan invullen. De 

zorg betreft zijn inzetbaarheid voor Groep 7 in combinatie met Emiel E., die 1 dag niet bevoegd; 

maar wel lesbevoegd is en de andere dagen lerend. Opgemerkt wordt hierbij dat iedereen 

enthousiast is over Emiel E als persoon. 

 

De 0.6 FTE zou zo ingevuld moeten worden dat dit niet ten koste gaat van de kwantiteit en 

kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen van Groep7 . Oftewel dat door de adjunct taken 

en de lesdagen ( 1 x in de 10 weken op donderdag; dus 4 donderdagen in het schooljaar) er 

toch netto geen 0.6 Fte wordt ingevuld aan lesgeven in Groep 7.  

Ook omdat schooltuinen en keuzeklus op vrijdagmiddag geen kernvakken lestijd is. Voorkeur 

heeft het om dan Emiel E in te zetten. Maud geeft aan dat de 1x in de 10 weken lesdag ten 

koste zou moeten gaan van de adjunct tijd (0.2 Fte) en de overige donderdagen Joep dus voor 

de klas staat. 

Tevens geeft Maud aan dat de schooltuinen volgend jaar voor Groep 7 op maandag valt. 

 

De indeling is dan als volgt (volgens opgave Maud per e-mail aan Nicole dd  05-04-2020): 

 

Maandag: Emiel (op deze dag is er ook schooltuinen en dramales)  

Dinsdag: Joep en Emiel (Emiel in de rol van stagiaire) 

Woensdag: Joep 

Donderdag: Joep (behalve op de 10 dagen dat Joep naar zijn opleiding gaat, dan staat Emiel 

voor de groep)  

Vrijdag: Emiel (In de 10 weken dat Joep naar zijn opleiding gaat op donderdag, heeft hij vrijdag 

groep 7)  

 

Nogmaals wordt door allen onderstreept dat Groep 7 een van de belangrijkste groepen is. 

 

Arjen vraagt naar de bezetting van Groep 4. Maud geeft aan dat Carla T. tot de risico groep 

behoort en daarom geen lesgeeft. De groep wordt op donderdag en vrijdag verdeeld tussen 

Carla en Suzanne.  

Het werkverdelingsplan wordt definitief gemaakt door Koos en Maud voor de zomer. 

 

7.Jaarplanning 2019-2020 

In concept accoord. 

 

8.Evaluatie MR schooljaar 2019-2020 

De geplande ouderavond ging niet door i.v.m. corona. Communicatie naar achterban vanuit de 

MR is nog niet echt ingevuld. 
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9.Nieuwe speerpunten MR 2020-2021 

Uitkomst van het aankomende tevredenheidsonderzoek zou handvaten kunnen bieden. In een 

volgende vergadering samen over sparren. 

 

10.Vergaderdata 2020-2021 

Conclusie is dat de MR nu vaak na de BGMR vergadert, als mosterd ná de maaltijd. Dit zou juist 

vooraf moeten zijn. Vaak zijn de stukken er dan nog niet. Koos overlegt met Valerie S. hoe 

hierin verbetering aan te brengen. 

 

11.Rondvragg 

Geen. 

 

ACTIELIJST 

Wie Wat Wanneer 
 

Koos/Maud Pilot sociale mediawijsheid September 2020 

Maud Vragen ophalen kinderraad tbv 
evaluatie corona 

Juni 2020 

Koos Opnemen ‘mores’ over sociale media in 
pestprotocol 

z.s.m. 

Koos Google Docs inrichten tbv evaluatie 
corona 

Juni 2020 

Koos/Arjen/Anne
kee/Nicole 

Aanleveren vragen tbv evaluatie corona Juni 2020 

Nicole Vragen over het jaarplan en mgt 
rapportage mailen aan Maud 

Juni 2020 

Maud Up-date Schoolgids 2020-2021 1 oktober 2020 

Maud/Koos definitief werkverdelingsplan 2020-
2021 

Vóór de zomer 

MR Nieuwe speerpunten vastleggen Volgende vergadering 

Koos Overleg met Valerie S. over de planning Voor de zomer 

 

 

 


