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                           Agenda en Notulen MR BB  

  
 

Datum 19 januari 2021 
Aanvang 20.00u – 22.00 u 
Locatie Online vergadering via Google Meet 

(link verkrijgbaar op aanvraag) 
  

 
  

Genodigden 
Naam: Rol: Aanwezig: Afwezig: 

JvH Voorzitter MR, namens ouders   
HvdV Directeur BB   
TvG Lid, namens ouders   

MSt Lid, namens ouders   
MTh Lid, namens personeel   
FvdM Lid, namens personeel   
RM Lid, namens personeel   

Punt: 1 Tijd: 20.00 – 20.05 Onderwerp: Opening en vaststellen agenda Bijlage(n): - 
Toelichting bij agenda 
 
Notulen 
Agenda akkoord en vastgesteld 

Punt: 2 Tijd: 20.05 – 20.15 Onderwerp: Notulen vorige vergadering Bijlage(n): 2.1 

Toelichting bij agenda 
Vaststellen notulen vergaderingen 1-12-2020 en bespreken actielijst 
Notulen 
Notulen met een paar kleine aanpassing vastgesteld. 

Punt: 3 Tijd: 20.15 – 20.20 Onderwerp: Ingekomen post/e-mail Bijlage(n): n.t.b. 

Toelichting bij agenda 
Toevoeging 19-01-2021 (JvH): e-mail ouder 16-01-2021 met vragen aan MR mbt thuis-onderwijs 
Toevoeging 19-01-2021 (JvH): app bericht vanuit OR mbt ouderbijdrage 2021 en investeringen schoolplein 

-  
Notulen 

- Email ouder wordt meegenomen in het geagendeerde stuk op de agenda. 
- Vragen VZ OR aan MR: 

o Financiën ouderraad (zie actielijst) 
o Toestand speelterrein: kunnen we iets positiefs doen aan doen aan het speelplein, 

bijvoorbeeld toestellen plaatsen die meegenomen kunnen worden naar nieuwbouw? 
Onderwerp wordt in een volgende reguliere vergadering meegenomen. 

o Ouderbijdrage: dit jaar kunnen veel activiteiten niet doorgaan, hoe moet we om worden 
gegaan met ouderbijdrage? Intentie is en blijft dat er voor de kinderen die op school zitten 
leuke activiteiten te organiseren (ook voor de groep schoolverlaters). Advies MR (aan OR): laat 
de ouderbijdrage dit jaar net zoals andere jaren doorgaan, met een goede communicatie 
richting ouders. Dringende vraag vanuit de MR aan OR om met concrete ideeën te komen om 
in om deze (lockdown) periode activiteiten te organiseren, maar ook in het resterende deel 
van dit schooljaar. 
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Punt: 4 Tijd: 20.20 – 20.40 Onderwerp: Mededelingen directie Bijlage(n): n.t.b. 

Toelichting bij agenda 
Personele zaken 
Gebouw: ventilatie – rapportage, conclusies, vervolgacties 
Overige zaken ter informatie/bespreking vanuit directie 
Notulen 
Afname aantal leerlingen (ook in GMR besproken): verschillende leerkrachten (over de drie scholen heen) zijn 
bereid te mobiliseren. Volgende week is hierover overleg over in de directies. 
 
Ziekteverzuim: geen enkele zieke op dit moment. Iedereen is hersteld.  
 
Onderhoud: vloer in schoolgebouw is hersteld. Verwarmingen (en stooklijnen) zijn vernieuwd. Toiletten zijn 
vernieuwd. 
 
Nieuwbouw: van de afspraken die gemeente met beide besturen gemaakt heeft is weinig terecht gekomen. 
Vanuit BB is een brief naar gemeente gestuurd om een bijdrage voor huidig gebouw te krijgen, vanwege de 
langdurige vertraging van de nieuwbouw en het nodige (extra) onderhoud van het huidige gebouw. 
 
Per 1 maart wordt er gestart met instroomgroep. Met Potje Knor (kinderopvang) is afgestemd dat kinderen 1 
dagdeel vanuit opvang op school kunnen instromen. Mogelijk wordt dit uitgebreid naar 2 dagdelen extra. 
Invulling van deze instroomgroep wordt op dit moment uitgewerkt. 
 
Ventilatie: metingen zijn allemaal binnen. Laatste metingen moeten worden toegevoegd in schema en op basis 
hiervan wordt er mee verder gegaan. 
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Punt: 5 Tijd: 20.40 – 21.25 Onderwerp: Corona – onderwijs op afstand Bijlage(n): n.t.b. 

Toelichting bij agenda 
Open bespreking van huidige situatie omtrent lock-down en onderwijs op afstand, o.a.: 
Bevindingen vanuit team en ouders 
Onderwijsachterstanden (hoeveel kinderen, neemt dit toe, hoe signaleren, wat doet school er nu al aan, hoe 
verder, …) 
Mogelijkheden voor extra huiswerk, uitdaging 
Ondersteuning aan ouders (hoe dingen uit te leggen, aan te leren, praktische onderwijstips) 
Veel gestelde vragen van ouders (zit hier een rode draad in, zo ja hoe beter delen) 
Scenario’s bij openen school per 25-01 of bij verlenging lock-down 
Communicatie (wat ging goed, wat kan beter, FAQ of nieuwsbrief oid, platform voor ouders) 
 

Notulen 
Bevindingen vanuit team omtrent huidige situatie: 

- Lastig om kinderen goed in beeld te houden gedurende les (digitaal is de houding van de kinderen lastig 
in te schatten) 

- Extra aandacht (mailtjes buiten school) wordt gegeven aan de kinderen 
- Gevoel is dat het team alle zeilen bijzet (wordt algeheel gedeeld) 
- Gevoel ook dat je het nooit voor iedereen (ouders en kind) goed kunt doen 
- ‘voelsprieten’ van leerkrachten staan altijd aan, zeker ook naar situaties thuis (waarbij er helaas 

‘sommige schrijnende gevallen’ gezien worden) 
- Interactie tussen kinderen en leerkrachten (vooral 5-8) is anders online (directe feedback geven is 

eigenlijk niet te doen digitaal). Leerkracht is heel veel aan het zenden, en proberen te controleren (wat 
er gemaakt is); echte klasgevoel kun je niet creëren. 

- Online lessen 5-8 zijn digitaal vrijwel identiek als klassikaal (inclusief werken in groepjes die ook extra 
aandacht nodig hebben). 

 
Feedback vanuit OMR:  

- Ben er bewust van de ook de kinderen digitaal altijd aan staan, en dat dit impact heeft op de kinderen 
(mentaal). 

- Interactie leerkrachten en kinderen uit groepen 3 en 4 wordt als (te) weinig ervaren. Vanuit school ide 
gekozen de indeling van de noodopvang door de leerkrachten vanuit groepen 1-4 te doen. Ook is er 
gekozen om filmpjes te gebruiken vanuit uitgever (en niet om introductie of volledige les te doen de 
eigen leerkrachten/juffen). Komende periode zal meer contact worden gezocht in kleinere groepjes. 
Interactie zal worden verhoogd. 

  
Focus punten (groepen 3-4): Zichtbaarheid juf, interactie momenten met kinderen en ‘schouderklopjes’ 
naar kinderen. Focus misschien meer op contact momenten en minder op nieuwe lesstof. 

 
- Kan er een leidraad meegegeven wordt naar do’s en don’ts (waar moet je op alert zijn) bij nieuwe 

lesstof vanuit de leerkracht naar ouders? 
 

- Hoe weten ouders nu dat ze het goed doen (als thuisonderwijzer), en of er bij de kinderen geen 
structurele ‘fout”zit in de nieuw te leren lesstof? Hier is een structurele afweging, waarbij ouders nooit 
de rol van leerkracht kunnen overnemen, de leerkracht wordt hierin echt gemist.  
Intern begeleiders hebben wekelijks contact met leerkrachten van de groepen. Omgekeerd hebben de 
leerkrachten korte lijntjes met IBers en met ‘kwetsbare’ leerlingen. 
Vandaag waren er 54 kinderen bij noodopvang (27 leerlingen uit groep 5-8, waarbij >50% vanuit 
kwetsbaarheid naar school gekomen wordt). Iedere leerkracht is in staat inschatting te maken om 
kinderen naar school te laten komen (na overleg met IB, en Directeur).  Combinatie noodopvang én 
onderwijs geven wordt op dit moment kritisch; in de huidige voorziene tijd (tot 9 februari) zou dit 
moeten lukken; een structurele/langere situatie zal opnieuw kritisch bekeken moeten worden. 

 
- Communicatie naar ouders wat er achter schermen bij leerkrachten gebeurd (bijv. Bericht via SS van de 

leerkracht met updates per week plus ‘kijkje’ achter de schermen kan hier helpen).  
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Voorbeelden: werkjes laten uploaden door kinderen en dit in de klas delen; gebruik van ‘digitale 
logeerbeer’. In het huidige lesschema zit nog wel wat ruimte om ‘extra’ opdrachten te geven per dag, 
waarbij ook de ouders kunnen assisteren een beeld te schetsen naar elkaar toe van onderwijs op 
afstand. 

 
- Waarvan krijgen leerkrachten nu energie? Challenges die uitgezet worden en hier fotos/feedback van 

krijgen.  
 
 
 
Onderwijsachterstanden: op afstand is dit nu niet in te schatten hoe groot mogelijke achterstanden zijn, dit kan 
pas duidelijk worden op het moment wanneer de kinderen weer naar school komen. 
 
Op 2 februari staat studiedag gepland. Er wordt nog bekeken of deze studiedag komt te vervallen, of dat deze 
dag wel doorgaat met mogelijke invulling om komende weken voor te bereiden. Dit wordt uiterlijk 25 januari 
gecommuniceerd hoe deze dag ingevuld wordt. 
Rapporten stonden gepland voor voorjaarsvakantie. Ook invulling hiervan wordt opnieuw bekeken. Geplande 
oudergesprekken moeten misschien eerder gepland worden en misschien met andere invulling. Ook dit wordt 
bekeken. 
Mogelijk wordt op basis van de situatie een extra MR vergadering gepland. Dit wordt komende weken bekeken.  
 
Op dit moment worden ook bonden geraadpleegd hoe de kwetsbaarheid van leerkrachten gewaarborgd wordt. 
Wat mag wel en wat mag niet (zichtbaarheid kinderen en leerkrachten digitaal in beeld) zal uiterlijk volgende 
week nog gecommuniceerd worden. 
 

Punt: 6 Tijd: 21.25 – 21.30 Onderwerp: Rondvraag en sluiting Bijlage(n): n.t.b. 

Toelichting bij agenda 
Volgende vergadering (is een extra vergadering wenselijk, nodig en zo ja wanneer) 
Rondvraag 
Notulen 
Geen rondvraag 

Actielijst 
# Wat Wie Wanneer  
49.8 Plan/planning opstellen website verbetering Directeur 18 mei 

2021 
49.9 Budget OR: opheldering saldo verkrijgen 

Overzicht is ontvangen. Eind 2019 was het saldo orde 18.000euro. PMR lid 
heeft notulen gevonden van OR dat Jessica 20.232euro heeft goedgekeurd, 
waarvan eenmalig max. 10.000euro (7007.39 euro uitgegeven, zonder valzand 
en bandjes (~150 euro) uitgegeven kon worden. Deze uitgaven worden 
administratief geboekt, waardoor saldo voor oudergelden orde 10.000 euro 
uitkomt. VZ MR vraagt het administratiekantoor het saldo te boeken om het 
daadwerkelijke saldo te boeken.  

Directeur 19 jan 
2021 

49.10 Prioritering maken voor klankbordgroep (op basis ouder enquete) Allemaal 9 maart 
2021 

49.11 demo Digitaal VeiligheidsVolgSysteem geven Directeur 18 mei 
2021 

49.12 Agendapunt: dyslexieprotocol ‘klaar over 2 maanden’ (februari??) 
Oude protocol laten voor wat het is, helemaal opnieuw begonnen. Streven is 
voor einde van dit schooljaar vernieuwd protocol te hebben 

Directeur 18 mei 
2021 

3.1 Administratief boeken kosten voetbalveld voor echte saldo OR  VZ MR 9 maart 
2021 
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