
Notulen vergadering MR de Lingelaar
Datum: Dinsdag 2 februari 2021

Tijd: 19:30-20.30

Plaats: Via Google Meet

Aanwezig:
Annemiek van Hemert
Astrid van Veldhuizen
Maarten Hendriks
Hessel Luesink
Linda Bouwhuis
Astrid Luijten
Esther Stroobach

Afwezig: 
Sharon met kennisgeving

Notulist: Maarten Hendriks

1. Welkom en vaststellen agenda
a. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. Actueel naar aanleiding van de persconferentie:

i. Woensdag 3-2-2021 worden de coronaprotocollen voor de school bekend 
gemaakt. Op basis daarvan worden de voorbereidingen getroffen voor de 
heropening van de school.

2. Mededelingen directie:
-Nieuwe schooltijden

a. Het onderwerp wordt binnenkort in de GMR besproken. De MR heeft hier inspraak in 
als het gaat over de besluitvoering m.b.t het aanpassen van de schooltijden.

i. Er is leertijdvergroting nodig om alle vakken goed te kunnen geven.
ii.Er moet een ouderraadpleging komen m.b.t. de aanpassing van de nieuwe 

schooltijden.
iii. Dit is een eerste start over dit onderwerp. De volgende vergadering 

wordt dit onderwerp verder opgepakt.

3. Punten OMR
a. Zijn alle kinderen nog steeds in beeld?

i. Alle kinderen zijn in beeld en waar nodig zijn kinderen actief uitgenodigd om 
naar school te komen (dit o.a. op basis van de ervaringen van lockdown 1).

b. Kunnen de kinderen voldoende meekomen of zijn er zorgen?
i. Kleuters:

1. Een groep kinderen redt het online in combi met de leerpakketten
2. Een andere groep kinderen heeft echt de leerkracht nodig om tot 

leren te komen
3. Er is een plan gemaakt om de “achterstand” zo snel mogelijk in kaart 

te brengen



4. Via observaties worden de kleuters in beeld gebracht.

ii.Middenbouw
1. Er wordt in de eerste week via een vorm van toetsen gekeken hoe 

het is met het niveau van de individuele leerling.
2. De eerste dagen is er veel aandacht voor het sociaal emotioneel 

component.

iii. Bovenbouw
1. Er is deze laatste week een derde instructie moment ingevoerd voor 

groep 7.
2. Er moet goed gekeken naar de doelen van deze groepen en daar de 

lesstof zo goed mogelijk op aan passen.

c. Is dit “online concept” vol te houden als er wordt besloten dat dit nog langer moet 
gaan duren of zijn er dan andere acties nodig?

i. Niet meer van toepassing.

d. Hoe is het met het personeel, kunnen die het allemaal nog bolwerken, zeker nu er 
een tweede instructiemoment bij is gekomen en een verlengde instructie, dus 4 
online momenten per dag?

i. Op basis van de persconferentie is dit nog een paar dagen van toepassing.
ii.Er zijn geen signalen dat het teveel is voor de docenten.

e. Hoe gaat het nu met de noodopvang, staat deze nog steeds onder spanning of heeft 
de laatste mail en het verzoek om kritisch te zijn naar het gebruik van de opvang wel 
wat ruimte opgeleverd?

i. De aantallen zijn nu beheersbaar in de noodopvang.

f. Hoe staat de Lingelaar tegenover de eindtoets? Wel of niet afnemen?
i. Groep 8 heeft de M toets afgenomen en in die lijn is het logisch om ook de eindtoets 

af te nemen. Met name voor het definitief bepalen van het uitstroomniveau kan de 
uitslag van deze toets van belang zijn.

4. Punten OMR/ PMR
a. Aanpassen schoolplein Lingelaar

i. Dit staat nog steeds op de planning.
ii.Het is de bedoeling om ouders hierbij te betrekken, maar door Corona is dit 

niet mogelijk. Er wordt gekeken wat er wel allemaal mogelijk is.

5. Agendapunten volgende keer
a. Bespreken van de R&O (nadat de inventarisatie is geweest in maart).


