
Notulen  MR VERGADERING  
Plaats;  Via Zoom of Google Meet 

Datum 02-03-2021 

Tijd; 16.30-18.00 uur 

MR Leden; Ouders Marloes Martens (MM), Karin Visscher (KV), Sahar Shirzad 

(SS), Tamara Bosse (TB) 

 Directie Claudia Heusen (CH), Wim van Slijpe (WS) 

 Docenten Marian Westland (MW) en Carine Ellermeijer (CE) 

Aanwezig MR leden 

Afwezig Claudia Heusen 

Taakverdeling  Alex Kuipers (AK); 

 Karin Visscher (KV); voorzitter; financiën 

 Marloes Martens (MM);  

 Sahar Shirzad (SS); verkeer 

 Tamara Bosse (TB); vice-voorzitter, financiën 

 Wim van Slijpe (WS); coördinatie plaatsing documenten website 

 Carine Ellermeijer (CE);  

 Marian Westland (MW); Notulist. 

 

  Wie Tijd 

1 Opening & welkom  16:30 

  Welkom  

 Vaststelling agenda 

 

  

2 Vaststellen Notulen  16.36 

 Notulen van 01.12.2020    

Er zijn geen op- of aanmerkingen.  

Wim heeft de vorige notulen doorgestuurd naar Sven 

voor het plaatsen op de website. 

De notulen van 19 mei graag nog een keer sturen. 

Actiepunt 

  

Openstaande actiepunten: 

20200922/02 – Adresseren grote verschillen in communicatie aan 

ouders via ClassDojo (DH/WS)  Is in units teruggekoppeld.  

.Vraag vanuit team is: Wat missen ouders? 

.Carine: Bij de bovenbouw worden de berichten via de uc’er 

gemaakt en leerkrachten kopiëren dat naar de classdojo. 

. Oudergeleding zal gaan kijken voor ‘protocol’ voor berichten. 

. Indruk is dat classdojo beter wordt gelezen dan Social Schools. 

. In de toekomst alleen Social Schools gebruiken? Sven zoekt uit 

hoe gebruiksvriendelijk dit is voor leerkrachten om te gebruiken. 

Van Social Schools is ook een app. Voorkeur heeft het om 1 tool 

te gebruiken waarop ook 1 op 1 met ouders gecommuniceerd 

kan worden en foto’s, etc gedeeld kunnen worden. 

 

 

 

 

 

Karin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20200922/05 – binnen directie afstemmen welke voorstellen 

verkeersveiligheid worden opgepakt binnen de school. (CH/WS) 

 

Door corona gaat op dit moment alle aandacht naar ‘gewone’ 

schoolzaken. Verkeersveiligheid liever naar volgend schooljaar 

tillen.  Wel aandacht geven in eerstvolgende nieuwsbrief geven.  

Na schooltijd is het probleem nu groter.  Foto’s onherkenbaar 

plaatsen. Actiepunt: foto’s van foutparkeerder en ook van 

gewenst gedrag te maken zodat deze in de nieuwsbrief kunnen 

worden opgenomen. 

 

20201201-01 – Nieuwsbrief: communicatie over leerkrachtvervanging 

opnemen in nieuwsbrief na de kerstvakantie (Directie) 

Is gedaan. 

 

20201201-02 –  Hoe ouders mee te nemen in de speerpunten van de 

school (Directie) 

Nieuwsbrief: Corona vraagt nu toch telkens aandacht. 

 

20201201-03 – Jaarverslag MR (MM) 

Nog niet gemaakt (Marloes). Karin stuurt samenvatting. 

 
 

 

 

 

Claudia/ 

Wim 

 

 

 

 

 

Allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marloes 

Karin 

  

3 Ingezonden stukken  16.40 

  Geen 

 

  

4. Corona update Allen 16:45 

 - Lockdown evalueren (waaronder DLO gebruik, hoeveelheid    

  lesaanbod, etc)   

. Vanuit de ervaring van de vorige lockdown hebben we na de 
kerstvakantie snel kunnen starten. 
. Zien wel verschillen in leerrendement tussen leerlingen. 
. Leerlingen zijn goed bereikbaar via meet. 
. Tot en met 2023 komen er nieuwe coronagelden beschikbaar 
die meer structureel ingezet kunnen worden om de Corona 
achterstanden te adresseren. Wat dit concreet voor de Archipel  
betekent, is nog niet bekend. 
 
 

  

5. Financien Directie 17:00 

 Update vanuit directie 

 

  

6. GMR Allen 17:10 



  

Email Frieda (update) van 3 feb 2021 

. In april komt het jaarlijkse verzoek aan de MR voor instemming 

formatie school. 

. Karin zal concept voor rol MR hierin opvragen. 

. Als er nog andere vragen zijn graag aan Karin doorgeven. 

. Voor volgende MR: stand van zaken algemeen  school 

financiën 

 
Verslagen GMR (Cie Financien, Cie Onderwijs en Cie Personeel) 

kunnen vanuit MR worden opgevraagd bij GMR. 

 

Ventilatie ASG gebouwen; eindrapport? Resultaten voor 

Archipel? Bekostiging eventuele aanpassingen vanuit rijk?  

.Ventilatie systeem ASG scholen geen reden tot zorg. Voldoet 

aan de gestelde normen. 

Directie heeft nog aanvullende vragen gesteld met betrekking 

tot de Archipel situatie, daarop is nog geen antwoord 

ontvangen. 

 
Achterban overleg: woensdag 17 maart om 19.30 uur.  

.Sahar  of Tamara zal aanwezig zijn 
 

Inventarisatie vanuit GMR over starten lessen na lockdown op 8 

februari 2021: zijn deze fysiek of online gedaan op de 8e en is dit 

in overleg met MR gegaan?  

.Onduidelijk of de MR hier in iets had moeten doen. Actie Karin: 

navragen + navragen resultaten inventarisatie. 
 

 

 

 

 

 

Karin 

Allen 

Directie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin 

 

7 Directie/UC mededelingen  CH/WS 17:20 

  Corona: 

o Na een onrustige tijd, zijn de lessen op school weer 

gestart. Zowel voor leerkrachten als leerlingen als 

ouders is dit goed nieuws. 
o Ziekte en coronatesten ; vervanging leerkrachten door 

online lesaanbod?   
o Gaan wel toetsen, met andere bril bekijken.   

o Prioriteit ligt bij vitaliteit leerkrachten. Op veel 

plekken is de rek eruit en moet er ook goed naar de 

belastbaarheid van de leerkracht worden gekeken.  

o Er waren tijdens deze lockdown geen verdwenen 

leerlingen, alle leerlingen waren goed in beeld en 

hebben deelgenomen aan de lessen. 

o Deze week wordt weer de beslisboom rondgestuurd 

naar alle ouders, hierin info over wanneer mag een 

  



kind naar school en wanneer moet een kind thuis 

blijven met klachten/verschijnselen. 
 Overig: 

o School ventilatie getest door gemeente? Zie 

voorgaande punten. 

o Schoolreizen/schoolkamp/musical? Pas meer 

duidelijkheid hierover na een eventuele versoepeling 

van de overheidsmaatregelen. 

o Gym: Vanaf vandaag krijgen ook de kleuters 2x per 

week gym van de vakleerkracht. 
o Verder gaat er weer gestart worden met EDI. 

 Facturatie vanuit ClubCollect voor ouderbijdrage (1e bijdrage) 

en kamp/schoolreis en TSO (2e bijdrage) ; voortgang ?     

De TSO incasso’s lopen redelijk. Het is op dit moment 

(nagenoeg) kostendekkend. 
 

 

 

8. Overige punten  17:45 

 - Ouderparticipatie speerpunten 2020/2021 

- Verkeer / parkeren 

- Vooruitblik schooljaar 2021/2022    Eerst gaan nu de 

gesprekken met het bestuur plaatsvinden. School is vrij 

stabiel. Er is nu een slot bij de kleuters voor dit 

schooljaar (groepen zijn groot). Nieuwe instroom van 

kleuters worden vanaf het nieuwe schooljaar 

verwelkomd op school.   
 

Volgende MR 

Volgende MR 
 

9 Nalopen actielijst/besluitenlijst  17:50 

 20200922/01 – Terugkoppelen studiedagen aan MdK (KV) 

20200922/02 – Adresseren grote verschillen in communicatie aan 

ouders via ClassDojo (DH/WS) 

20200922/03 – Input over MR leveren voor nieuwsbrief (TB) 

20200922/04 – Navragen GMR data (KV) – voorlopig digitaal 

20200922/05 – binnen directie afstemmen welke voorstellen 

verkeersveiligheid worden opgepakt binnen de school. (CH/WS) 

 

Gesloten 

Open 

 

Gesloten 

Gesloten 

Open, 
naar 

2021/2022 

 

10 Rondvraag  17:55 

 . Wim:  blij met meedenken van oudergelding MR. 
. Sahar: 30 maart volgende vergadering. Later beslissen of 
deze vergadering nodig is. Actie: Karin benadert MR leden 1 
week ervoor. 
 

 

Karin 

 

11 Sluiting vergadering  18:00 

 Op tijd   

    

    



 MR DATA 2020/2021   

 Data MR bijeenkomsten: 
1e MR: 22 sep 2020 

2e MR: 03 nov 2020 

3e MR: 01 dec 2020 

4e MR: 02 mar 2021 

5e MR: 30 mar 2021 

6e MR: 20 apr 2021 

7e MR: 24 mei 2021 

8e MR: 08 jun 2021 (laatste van het schooljaar 2020/2021) 

  

    

    

    

 


