
MR 11 januari 2021 

Tussenevaluatie thuisonderwijs

PMR en OMR delen tips en tops over het huidige thuisonderwijs. O.a. besproken: 

 Pauzes gelijktrekken; 

 Begrip blijven tonen naar ouders die werken en thuisonderwijs bedien; 

 De structuur met online uitleg is fijn;  

Noodopvang besproken, omdat er veel kinderen gebruik van maken. Waar ligt de grens? MR geeft 

aan dat de grens ligt bij het stopzetten van digitaal onderwijs als de leerkracht ingezet moet worden 

voor de noodopvang.  

Studiedag 20 januari

Staat gepland, beproken of deze door kan gaan. Ja, kan doorgaan, met advies om geen werk voor de 

kinderen klaar te zetten.  

Stand van zaken

RI&E verslag: MR krijgt een korte terugkoppeling over Arbo en ziekteverzuim. Terugkoppeling 

tevredenheidsonderzoek is gebeurd via de nieuwsbrief. Verdere uitwerking en link naar 

meerjarenplanning/schoolplan staat later in het schooljaar gepland.  

Groep 7 gaat de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling De Gelukskoffer uitproberen, zij zijn 

pilotklas. Deze methode sluit erg goed aan bij de missie van de school. Thema's die centraal staan in 

groep 7 zijn o.a. levenslessen in geluk, geluk doorgeven en dankbaarheid.  

Begroting

Deze is akkoord bevonden. Het tegenvallend leerlingaantal is van invloed op de begroting geweest. 

Verder geen aanvullend advies vanuit de MR. Begroting van de OV is door Pim met OV besproken. 

Hoe verloopt het proces van de begroting, hoe wordt er omgegaan met het overschot? Het koppelen 

van de schoolplaat aan de begroting van de OV is een mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken.  

Update leerteams

Cultuur wil les(sen) koppelen aan leskracht. 

Rekenen: zichtzendingen zijn aangevraagd, adviesgesprek heeft plaatsgevonden met 

onderwijskundig adviseur die de visie van onze school goed kent, ervaringen zijn gevraagd bij diverse 

scholen.  

MHB: beleidsplan updaten en op site. Onwikkeling Doe-Lab, aanschaffen materialen, communicatie 

naar team, Good Practise halen op andere scholen.  

PR en communicatie: kwaliteitskaart communicatie en Parro naar team gepresenteerd. Social Media, 

teammemo, nieuwsbrief; éénduidige communicatie.  

Verkiezingen MR: 3 MR-leden denken na over herkiesbaar stellen. Eind februari moeten de brieven 

uit. De brieven zijn vorig jaar reeds aangepast.  

Groep 8-Cito 



Donderdag kunnen we meer vertellen over het afnemen van de Cito voor de groepen 8 in verband 

met inschrijving V.O. School zorgt voor communicatie naar desbetreffende ouders en betrokken 

partijen.  


