
 

 

Notulen MR vergadering maandag 26 oktober 2020 
 
Aanvangstijd: 20.00 uur via MEET.  
 

1. Welkom en opening (Jacoline) 
Arie de Bruin, uit het boekje: “Je moet toch wat als je klein bent”.  
Het gedicht: ‘Dezelfde wens’.   

 
2. Vaststellen agenda en mededelingen 

 

3. Ingekomen post (Jacoline):  
- zie doorgestuurde mails 
 

4. Goedkeuren notulen vorige vergadering en doornemen actielijst (zie notulen) 
Huishoudelijk reglement kunnen we aanpassen: voorzitters van de OR en MR hebben 
afgesproken dat er geen noodzaak meer is om de notulen met elkaar te delen. Er zijn waar 
nodig korte lijnen tussen de OR en MR.  

 
5. Begroting MR/budget 

Stefan deelt een document over budget MR. 
Desiree heeft per email de stand van zaken toegelicht.  
 

6. Ervaringen Covid-19 maatregelen - ventilatie  
We bespreken de ervaringen van de afgelopen weken.  
Rob maakt een document met alle afspraken en stappen rondom Covid-19.  
Er is geen ventilatiesysteem bij de kleuters. 
CO2 meters zijn in iedere klas aanwezig. Zie verder punt 9.  

 

7. Punten uit Directie Overleg  
 

8. GMR-zaken  
GMR documenten 1 t/m 6 
Belafspraak GMR: we bespreken de vragen.   

 
9. Bespreking met Rob: 

Ventilatie/luchtkwaliteit: 
  Ventilatiesysteem in het oudere gedeelte van de school werkt minder goed. Er is een 
  aanpassing geweest in het lokaal van groep 3 en 4 (ongeveer 6 a 7 jaar geleden). In het 
 nieuwere gedeelte zit een nieuwer systeem dat beter functioneert. Tip: de 
 pauzemomenten/momenten dat de kinderen niet in de klas zijn, gebruiken om alles goed te 
 ventileren; alle ramen en deur open. Dinsdag wordt het besproken in DO.  
 
   

Covid-19 maatregelen: 
 - Onderwijs vanuit huis geven (hele klas) indien noodzakelijk. Afspraak vanuit de SPCO is 2,5   
tot 3 uur wordt er thuisonderwijs gegeven (instructie maar ook verwerking). Voorbeeld van de 
werkwijze in gr. 8: twee keer per dag een MEET met instructie en/of bespreken van opdrachten 



 

 

en ook zelfstandig werken. Eventueel vragen over leerstof via een gedeeld document.  
  Vervolg Covid-19 maatregelen: 
  - Enkele leerling thuis kan vanuit huis werken, eventueel via MEET een gedeelte van de dag 
  of van de les meeluisteren/meedoen.  
  - Er wordt geprobeerd een doorgaande lijn te ontwikkelen wat betreft die twee zaken. Het 
  definitieve document wordt gedeeld met de MR.  
 

10. MR activiteitenplan 
Het plan wordt goedgekeurd.  
 

11. Externe contacten Molenvliet 
Punt wordt verwijderd uit het activiteitenplan.  
 

12. Engels 
Bij de vorige vergadering hebben we uitgebreid gesproken over het onderwerp en over de 
werkgroep Engels.  
Morgen wordt er door studenten een presentatie gegeven over Engels (door studenten die 
stagelopen bij de Constantijnschool en de Margrietschool). De teamgeleding informeert de MR 
als er belangrijke zaken te melden zijn.  
We zijn benieuwd wat de werkgroep gaat besluiten wat betreft het op het rapport laten 
terugkomen van het vak Engels.  
 

13. Pestprotocol/pleingedrag 
Inge en Stefan nemen het document door voor 30 november (waar mogelijk samen met Rob).  
De lunchpauzes verlopen qua pleingedrag goed; pleinwacht werkt goed en is stabiel. De 
leerkracht kan daardoor in principe zijn pauze op een goede manier benutten.  
 

14. Schoolontwikkeling (teamgeleding): (I) 
a. Nieuwe methodes 
b. Actieplan LeerKRACHT 
c. Wat verder ter tafel komt 
Donderdag 19 november is er een studiedag voor de SPCO. Deze zal digitaal plaatsvinden.  
 

15. Opstellen stukje Social Schools / CN 
We kiezen ervoor om na deze vergadering geen apart stukje op social schools te plaatsen. 

 
16. Rondvraag 

- Machteld: 26 januari 2021 wordt er een basiscursus door de GMR voor (nieuwe) MR leden. 
  Is er iemand die daaraan wil deelnemen?  
  - Jacoline: belrondje GMR. Wie gaat het telefoongesprek voeren? Antwoord Machteld.  

 
 
Sluiting vergadering 21:52 uur 


