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Vergadering MR 
Datum donderdag 4 juni 2020 
Tijd 19.30 – 21.15  
Locatie                        Google Meet  
Notulist                        Manna 
Agenda  MR-positie/opm 

1. Opening 

2. Notulen en actielijst 18 maart en 20 mei 2020  

           Geen opmerkingen 

 

3. Korte statusupdate Corona en invloed op het onderwijs 

           Allemaal blij om weer te beginnen. Er waren wat twijfels bij 

sommige teamleden. Plan gemaakt en wordt na een week geëvalueerd.  

4. Mededelingen directie (Judith) 

a. Evaluatie jaarplan 2019-2020 en vooruitblik plan 

2020-2021 

Het jaarplan is bijna klaar. Per OWT: de belangrijke 

punten van SEO worden meegenomen naar volgend 

jaar. WO: heeft veel gedaan, dit jaar wordt het 3e jaar 

van de cycus. Taal: gaan de methodiek DAT verder 

bekijken en uitproberen. Rekenen: orientatie op een 

nieuwe methode; Junior getal & ruimte. De OB bekijkt; 

met sprongen vooruit.  

Jaarplan van 20/21: aandachtspunten: 

incidentenregistratie en sociaal verslag. Dit punt wordt 

vervolgd.  

Marieke tekent voor akkoord namens de MR. Maar 

eerst past Judith wat kleine dingen aan.  

b. Update verkeersveiligheid rondom school 

Samen met een oudergroep uit de Callunastraat wordt 

uitgezocht wat we gemeenschappelijk kunnen 

realiseren. Bijvoorbeeld een schoolzone. Ook de kerk 
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aan de Gentiaanstraat is geïnteresseerd.  Dat de 

Parkeerplaatsen verdwijnen is een besluit uit 2012. Rick 

is bezig met het parkeerprobleem. We wachten met 

kritische vragen stellen totdat Judith over een week 

contact heeft gehad met Rick. Lucienne vraagt naar de 

nieuwbouw en parkeren in de toekomst. Er is in het 1e 

kwartaal van 2021 een gesprek.  

                    c.   Update DUO onderzoek in wijk (o.a. imago) ASV en 

Heijenoordschool: Initiatief voor akkoord voor  dit  onderzoek ligt bij het 

bestuur.  Op zijn vroegst in het najaar 2020. 

c. Mogelijk inspectiebezoek september 2020 Dit bezoek 

zou begin dit jaar plaatsvinden maar ging toen niet door. 

d. Tevredenheidsonderzoek ouders - leerlingen n.a.v. 

Corona. Dit onderzoek zal op bestuursniveau 

plaatsvinden. Is voor ouders en leerkrachten. 

e. Evt. overige korte mededelingen. Vraag van vorige keer 

over verplichte toetsen: CITO toetsen moeten na de 

zomer worden afgenomen. We stellen vast dat dit  niet 

echt een prettige periode is.  

5. Zichtbaarheid MR vergroten. Deze actie stellen we uit tot na 

Corona en na de zomer. Dennis brengt het idee in om een soort 

klankbordgroep te vormen. Voorlopig de MR-leden via 

KLASBORD bekendmaken, en dat ouders via mail met vragen 

terecht kunnen.  

6. Update vanuit de ontwikkelteams: rekenen: doorschuiven naar 

volgend schooljaar. Per vergadering een OWT met een 

gastspreker uit het OWT. De thema’s rouleren per vergadering.  

7. Vergaderdata 2020-2021: Manna en Lucienne kijken daar 

maandag 8 juni nog eens naar vanwege cursussen en andere 

verplichtingen.  

8. Datum ouderavond: Mediawijsheid: 24 september 2020:in de 

vorm van een webinar? Marieke overlegt over alternatieve 

datum in het  voorjaar, begin maart 2021. 

9. Statuten opnieuw opstarten?  

10. Relatie GMR: Er is contact geweest met bestuurssecretaris over 

de ons gestelde vragen tav de GMR. Er komen nieuwe statuten, 

we wachten op nieuws van Eefje van de Broek. 

             Wouter gaat in juni 2021 naar de MR start cursus, dan kunnen 

we daarna nog 1 maand met vragen terecht.  

11. Rondvraag: Lucienne: vergaderpunt volgend schooljaar: LA en 

LB schalen bekijken en bespreken.  



Manna:stuurt datumprikker voor nieuwe datum BOT overleg 

deze maand. Wouter vraagt na of we in de Koepel kunnen eten.  

12. Wat communiceren we? Vastgesteld 

13. Sluiting 

 
Volgende vergadering: nieuw schooljaar  
 

I = Instemming A = Advies 
P = Personeelsgeleding O = Oudergeleding MR = Medezeggenschapsraad 


