
Notulen MR Vergadering

Algemeen

Datum donderdag 28 januari 2021

Tijd 18:30

Locatie Via Zoom

Deelnemers

EAN Edwin van Anraad (Vz, Not., OG)

MRI Marjan Rinsma (OG)

MPE Michael Peters (OG)

TKO Thijs Kok (PG)

ADO Anna Doornenbal (PG)
MRO Manon Rolink (PG)

JTW Judith van Twist (Directie)

RMO Rianne van der Molen (ouder, gast)

ARO Almar de Ronde (Ouder, gast)

JIE Jos Gielen (ouder, gast)

     

Agenda

1 opening vergadering, vaststelling agenda, algemene mededelingen

besluitvormend
EAN opent om 18:35 de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Met name de drie gastem, 

RMO, ARO en JIE. Alle drie hebben interesse in wat en hoe de MR haar taak uitvoert en 

overwegen zitting te nemen in de raad. Na een kort voorstelrondje wordt de agenda vastgesteld. 

Er zijn geen ingekomen stukken.

2 aanwijzen notulist 

besluitvormend

EAN biedt aan deze keer te notuleren.

3 vastellen notulen vorige vergadering

besluitvormend

- JTW geeft aan dat de ventilatie een punt wordt voor de nieuwe schoolleider

- ADO en MPE moeten het punt ouderbetrokkenheid nog oppakken; ADO zal MPE de nodige 

informatie geven hiervoor
- de PG geeft aan dat hert punt Atelier / creatieve lessen zal worden opgepakt zodra dit praktisch 

weer kan, gezien het coronaprotocol 
Dit betreffen toelichtingen op de actiepunten; de notulen zelf worden als voorgelegd 

vastgesteld.

4 thuisonderwijs i.v.m. lockdown

meningvormend

De gasten hebben alle drie goede ervaringen met het thuisonderwijs. Als positieve punten 

worden de weekplanning en de zo persoonlijk mogelijke teams-lessen dan wel dagelijkse 

vragenuurtjes gegeven. De OG heeft echter ook wel wat kritiek. De kern hiervan is dat niet 

duidelijk is waarom bepaalde opdrachten gedaan moeten worden, hoe deze uitgevoerd moeten 

worden en wat het leerdoel is. De PG en JWE geven aan dat hiervoor de vragenuurtjes gebruikt 

kunnen worden, of anders even apart contact met de leerkracht.                 Vastgesteld wordt dat 

de aanpak per bouw, of zelfs per klas, kan verschillen in de hoeveelheid online contact. Bij de TB 

is dit minder, en worden lessen vooral via youtube gegeven en niet via teams. In de MB is juist 

meer contact / les via Teams. In de BB werken kinderen zeer zelfstandig en efficiënt, waarbij werk 

trouw wordt geüpload naar het portfolio.



5 Speerpunt MR 2020-2021: Montistory

meningvormend MPE

Terugkerend onderwerp: moet de school verder met de Montistory? In dit coronajaar wordt de 

Montistory niet gemaakt. ADO geeft aan dat in plaats hiervan er meer sfeerimpressies via Social 

Schools worden gedeeld. RMO geeft aan dat de Montistory zeker meerwaarde heeft, mede ook 

omdat er ook foto's van andere klassen dan de klas van eigen kinderen naar ouders gaan. Voorts 

stelt ze voor om meer zaken vanuit de kinderen te delen.               De PG en JTW geven aan dat de 

Montistory veel redactioneel werk vereist. Hiervoor ontbreekt het de tijd bij de leerkrachten. 

Verder vereist het de inzet van ouders / vrijwilligers. Deze inzet is door verloop minder nu. 

Bovendien is de drijvende (leer)kracht achter de Montistory, Marga, niet meer werkzaam op 

school.                                                                        MRI en TKO zullen, na de lockdown, samen kijken of 

en hoe de Montistory toch een vervolg kan krijgen. MRI zal hiertoe een oproep voor vrijwilligers 

maken voor in de nieuwsbrief.

6 update nieuwe schoolleider

Informatief FWA

JTW geeft aan dat de KSU een nieuwe schoolleider heeft aangesteld; hij begint op 01/03/2021. 

JTW heeft als "gevoelsmatige einddatum" van haar interimopdracht 01/03/2021 maar zal de 

eerste twee weken daarna op de achtergrond aanwezig zijn, voor overdracht. 

7 rondvraag / WVTTK

informatief
ARO vraagt zich af hoe vragen op de agenda terecht kunnen komen. EAN legt uit dat 

voorafgaand aan vergaderingen een uitvraag naar agendapunten plaatsvindt onder de MR-leden 

en de schoolleiding. Hierbij kunnen MR-leden ook vragen van ouders die ze hebben gekregen 

inbrengen. Verder komen ingekomen stukken sowieso op de agenda.                                                                            

MPE heeft vragen over de ouderbijdrage. Deze is ongewijzigd, terwijl kostenposten als kamp en 

kerstviering niet door zijn gegaan. Hier zou iets leuks voor in de plaats moeten komen.
TKO geeft aan dat er een cultuursubsidie is ontvangen, maar hiervan nog niets is uitgegeven, en 

vraagt of er ideeën zijn voor passende besteding van deze middelen. RMO geeft hierbij aan dat 

een online cursus van de cursusBSO een goed voorbeeld hiervoor kan zijn. Allen zullen hierover 

verder nadenken. 

8 sluiting vergadering

informatief

EAN sluit de vergadering

Actiepunten

ventilatie schoolleider

ouderbetrokkenheid ADO, MPE

Atelier / creatieve lessen PG, MRI

Montistory MRI, TKO

Cultuursubsidie TKO, allen 


