
 

 

 

Verslag MR vergadering 

Datum: 26 januari 2021 
Aanvang: 15.30u  
Locatie: online via Teams 
Aanwezig: Kim Peters, Laura Tabak 
Annella Groeneveld, Mary Bisschop, Cisca van der Pluijm 
 

1. Opening door de voorzitter 
Welkom aan Laura, terug van zwangerschapsverlof  
 

2. Vaststellen notulen vergadering 17 nov 2020 
Laura had een aantal vragen om weer up to date te zijn.  

 
3. Mededelingen GMR, OV, Leerlingenraad 

carnaval: Vooralsnog is het idee dat wanneer we weer op school zijn, we 
een gezellige carnavalsmiddag in de klassen organiseren. De OV is hierbij 
niet zo betrokken.  
GMR: nog geen vergadering gehad. Volgende vergadering is eind 
februari. 
Leerlingenraad: is niet bij elkaar geweest vanwege lockdown 
Vanuit directie: het pestprotocol wordt in de toekomst het 
respectprotocol genoemd. Inhoud gaat Cisca doornemen en eventueel 
aanpassen.  
 

4. Landelijk coronaprotocol Basisonderwijs doornemen/ toetsing situatie 
Peppel  
Geen wijzigingen in landelijk protocol. Wel moeten we bij terugkomst op 
school na de lockdown weer toetsen een aanpassingen doen in 
schoolsituatie. Te denken aan inloop, lijnen op de vloer.  
 
Noodopvang: er zijn een aantal drukke dagen. Cisca probeert ouders 
bewust te maken van hun keuze om kinderen aan te melden. Stimuleren 



om ook naar andere oplossingen te zoeken. Noodopvang niet promoten 
omdat het niet overvol moet raken. Dat gaat ten koste van de kwaliteit 
thuisonderwijs. 
 
Thuisonderwijs: leerkrachten (en wij denken ook ouders) ervaren meer 
structuur, duidelijkheid en interactie met de leerlingen. Dit komt door de 
manier waarop we het nu organiseren. Instructie via teams loopt goed. 
De meeste kinderen zijn op afgesproken tijden online.  
We krijgen complimenten vanuit de oudergeleding over hoe het nu gaat. 
 
Peptalk: in de Peptalk geven we nogmaals aan dat de communicatie erg 
belangrijk is. Zowel positieve as opbouwende kritiek is wenselijk. Dit mag 
gecommuniceerd worden met de desbetreffende leerkracht. Zo kan 
samen naar een passende oplossing worden gezocht. 
Volgende week wordt er een attentie vanuit de school naar de ouders 
gestuurd.  
 

5. Voortgangs-/rapportgesprekken eind feb.  
Aanstaande vrijdag is er een teamvergadering waarin we tot een 
passende oplossing komen m.b.t. de planning van de oudergesprekken 
en rapporten.  
 

6. Vakantierooster 
Nog niet bekend. Gaat eerst langs de GMR 
 

7. Voorbereidingen financieel jaarplan 
We hebben de begroting bekeken. We zagen geen opvallende 
kostenposten. We hebben het min-bedrag als resultaat besproken. Deze 
kan in werkelijkheid positief uitpakken. We ontvangen tussentijds 
subsidies. Ook wordt de begroting besproken in directieberaad en 
worden we ondersteund door de stichting. 
 

8. Vaststellen data MR-vergaderingen  
Volgende vergadering is 16 maart om 15:30. Digitaal  
 

9. Rondvraag en afsluiting  

 

 
 


