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Vergadering MR 
Datum dinsdag 1 september 2020 
Tijd 19.30 – 21.15  
Locatie                        Google hangout - https://meet.google.com/sps-horb-aqd  
Notulist                        Annemiek 
Agenda  MR-positie/opm 

1. Opening 

2. Notulen en actielijst 4 juni 2020 

akkoord notulen  

Lucienne heeft een aantal punten: 

het inspectiebezoek 

 

 

3. Mededelingen directie (Judith) 

a. Concept onderwijs Jaarplan 2020-2021  

- W.O. cyclus start het derde jaar. 

- Rekenen starten met een nieuwe methode 

voor de derde jaars start van de nieuwe methode naar 

voren schuiven. Meer info studiedag 30 sept. 

- OB cursus sprongen vooruit 

- Taal: DATplus verweven met W.O.  

gesprek met Anke S, Judith en externe. 

- SEO kwaliteitskaart gemaakt. regels/ afspraken 

- OPO: Waar gaat het goed in de school en waar 

kan het beter. Het MT gaat hier scholing in 

krijgen. 

 

Het stuk reflectie zal worden aangevuld na de cito 

toetsen van sept. 
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Het voorstel is om goedkeuring van het  plan in oktober 

te geven.. 

 

b. Update stand van zaken Tra/Siza en verkeerssituatie 

rondom school 

Na het laatste gesprek met Rick vanuit gemeente geen 

veranderingen. Het is handig om alle initiatieven vanuit 

de wijk te bundelen. 

Er is vanuit de wijk de vraag voor nog een enquête voor 

input. Hij is voor de ouders van de school. De 

complexiteit is groter geworden. Judith zal de link naar 

de enquête in de nieuwsbrief van oktober zetten. 

 

c. Update rondom Corona 

i. ontwikkelingen op schooljaar 2020-2021 

Bijhouden wie komen er in de school. 

 Subsidie voor 31 leerlingen 9% van de 

populatie €27000. 

Er zijn 2 collega die extra uren willen maken. 

Leerkrachten testen en hoelang dan kwijt. Er 

wordt vanuit het bestuur een richtlijn gemaakt 

en die doet hier een uitspraak over. 

Judith vraagt na hoe ver het bestuur hierin is. 

Voorstel: standaardpakketje werk voor kinderen 

die thuis moeten blijven. 

Hoe ervaren ouders de nieuwe stamgroepen? 

Fijn dat er een paar contactmomenten waren. 

Het is wel minder dan voorheen. 

ii. evaluatie afgelopen voorjaar  

Er is een evaluatie vanuit het bestuur geweest. 

Er is een evaluatie vanuit het team: 

leerpunten en goede zaken zijn besproken en 

opgeslagen in een document. 

 

 

d. Evaluatie Ouderbijdrage 2019-2020 

Aanbetaling voor kamp staat erop. Er is een voucher, 

kunnen we volgend jaar gebruiken. Er is geen kampgeld 

geïnd bij ouders. 

de kalender mist in het overzicht. 



NEMO wordt onder CEPO geld gezet. 

Kunnen er 2 rekeningen komen voor de ouderbijdrage 

en de OAC. 

Dit kan. Dan kan er een stichting opgezet worden. Het 

moet een ouder zijn. 

Mark en Bastiaan hebben interesse . Judith gaat een 

afspraak regelen. 

e. Update inspectie  

Deze is wederom uitgesteld. Bij het bestuur is niks 

gevonden. Eerste mogelijkheid voor komst is sept 2021. 

 

Ventilatie H1O is goed afgesteld in laatste week 

zomervakantie. H2O heeft geen ventilatiesysteem. 

Vanuit het bestuur gaat hier actie op worden 

ondernomen. 

 

4. Foto MR 

niet mogelijk omdat de vergadering online is. 

5. L10 & L11 schalen  

Wat zijn de verhoudingen binnen school en landelijk? 

nieuwe schalen nieuwe functiemix. 

goed personeel vasthouden binnen school. 

doorgroei mogelijkheden die er zijn. 

visie/plan schrijven. 

voorlichting binnen het team. 

Lucienne en dennis plannen en gesprek met Judith om dit te 

bespreken 

6. Concept werkplan MR 2020-2021 

a. visie/missie/doelstellingen bespreken  

zichtbaarheid MR tijdens corona is besproken. Hoe willen we dit 

de komende periode gaan doen? 

- Stukje in de nieuwsbrief 

- Via Social schools 

Het werkplan komt in november terug. 

 

7. Concept jaarverslag MR 2019-2020  

Het jaarverslag kan op de website worden gepubliceerd. 

8. Ouderavond mediawijsheid: update  

De ouderavond kan online doorgaan. Wij als MR leden moeten 

de subgroepen dan online gaan begeleiden. Dit heeft niet onze 



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

voorkeur. Dit wordt teruggekoppeld naar Judith. Marieke en 

Manna plannen een nieuwe datum voor in het voorjaar 

9. Relatie GMR 

 

10. Rondvraag 

Lucienne: Kunnen wij als MR via Social schools ouders 

informeren over zaken van de MR? 

Annemiek heeft dit nagevraagd bij Sebas. Alleen Sebas en 

Judith kunnen berichten op Social schools zetten voor alle 

ouders. 

11. Wat communiceren we?  

Het verzetten van de thema ouderavond. 

De verkeersenquete. 

De evaluatie van het onderwijs tijdens de Corona periode. 

De ouderbijdrage + het opstarten van een stichting voor de 

OAC. 

12. Sluiting 

 
Volgende vergadering: woensdag 4 november 2020 
 


