
 

 

 

Verslag MR vergadering 

Datum: 16 maart 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 
 

2. Vaststellen verslag vergadering 26 jan 2021 
Het verslag wordt vastgesteld. Het staat al op de website. In het vervolg 
hoeft dit punt niet meer op de agenda omdat we het verslag via de mail 
al vaststellen.   

 
3. Mededelingen GMR, OV, Leerlingenraad 

GMR: De stichting is op zoek naar nieuwe leden voor de Raad van 
Toezicht. Er is een vacature uitgezet waarin daarnaar gezocht wordt. Het 
is een kort tijdspad, tijdens de volgende GMR vergadering horen we hier 
al meer over. Dan hebben er wellicht al gesprekken plaats gevonden.  
Tijdens de volgende vergadering komt ook het bestuursformatieplan aan 
de orde.  
OV: de oudervereniging komt ook niet fysiek bij elkaar. Zorgt voor kleine 
toevoegingen bij bijvoorbeeld het paasfeest. Dat wordt dit jaar in een 
kleine setting gevierd in de klassen. Daarbij kunnen zij bijvoorbeeld 
ondersteunen door voor een traktatie of een broodje te zorgen.  
leerlingenraad: Ook de leerlingenraad kan niet fysiek bij elkaar komen 
omdat je dan groepen mengt. Mary geeft aan: misschien wel goed om na 
te denken over het toekennen van een kleine taak die binnen de 
coronaregels past en waarbij de kinderen wel het idee hebben dat ze 
toch iets betekenen als leerlingen van de leerlingenraad.  
 



4. Landelijk coronaprotocol Basisonderwijs doornemen/ toetsing situatie 
Peppel.  
We bespreken de situatie van groep 3 die vorige week in lockdown ging 
vanwege een leerling met een corona besmetting. Het is heel soepel 
verlopen. Vanuit de ouders wordt een compliment gegeven over het 
snelle handelen en omzetten naar een thuiswerksituatie. Gelukkig waren 
er geen verdere besmettingen en kon de groep op vrijdag weer naar 
school. 
 
De cohorten in de bovenbouwgroepen hebben we opgeheven. Het is 
geen werkbare situatie en het is niet te voorkomen dat de kinderen 
elkaar toch treffen in de gang of tijdens het buitenspelen.  
Wanneer er besmetting plaatsvindt in een groep dan is het toch nodig 
om de gehele groep naar huis te sturen.  
 

5. Vakantierooster 
Het vakantierooster moet nog langs de GMR. We volgen het 
vakantierooster van Het Dongemond college. Het is met name voor de 
meivakantie van toepassing omdat je daarin vrij bent een week zelf in te 
vullen.  
Het staat in de volgende GMR vergadering op de agenda.  
 

6. Schoolgids  
De schoolgids wordt voortaan gevuld via Vensters. Het is een programma 
om de schoolgids makkelijker te kunnen invullen. Het is daardoor beter 
leesbaar voor de ouders omdat het wat meer overzichtelijk is. Dit kunnen 
we ten alle tijden inzien via scholen op de kaart.  
Het staat ook op de website van de Peppel. Het is op dit moment niet 
helemaal klaar. 
 

7. Rooster van aftreden 
Laura en Kim zetten een stukje in de volgende Peptalk over 
herkiesbaarheid van Mary.  
Ook een mail naar de collega’s over herkiesbaarheid van Kim. 
Wanneer ouders of collega’s deel willen gaan nemen aan de MR dan 
gaan we een verkiezing houden.  
Zowel Mary als Kim hebben de intentie om nog een periode door te gaan 
als lid van de MR.  
 



8. Burgerschapsplan 
Het team heeft gisteren dit plan besproken. Hierin staat beschreven wat  
we doen aan burgerschap in de school en welke visie daarachter zit. Alle 
scholen in Nederland zijn verplicht om een burgerschapsplan te hebben.  
Het is ter inzage aan de MR aangeboden. 
 

9. Respectprotocol 
We hebben de vernieuwde versie van het respectprotocol doorgenomen 
met de MR. Het team vindt het belangrijk dat de MR van de Peppel dit 
document kan onderschrijven. Het document is ook in de 
teamvergadering besproken en wordt hierna nog op wat details 
aangepast. Daarna wordt het op de website geplaatst en gaat het in 
werking op onze school. Een praktische verandering is vooral dat we de 
respectmap gaan gebruiken met daarbij de check in - check out 
methode.  
 

10.  Sfeer in groep 7 
Er zijn zorgen geuit door een aantal ouders over de sfeer in groep 7. De 
MR heeft hierover een brief ontvangen. Deze brief hebben we 
besproken. Tevens hebben we doorgenomen hoe het Plan van Aanpak 
op dit moment in groep 7 is. Ook wat de uitwerking daarvan is geweest 
de afgelopen dagen.  
- Voor de ouders is een stukje erkenning erg belangrijk. 
- De nieuwe aanpak geeft weer wat vertrouwen voor de toekomst. 
- Over een aantal weken gaan we een evaluatiemoment organiseren met 
de ouders van de gehele groep waarin de ervaringen gedeeld kunnen 
worden. Deze bijeenkomst wordt door een onafhankelijk persoon geleid. 
Het is belangrijk dat de neuzen van de ouders dezelfde kant op staan. De 
initiatief nemende ouders willen hierbij helpend zijn en vinden dit ook 
heel belangrijk. 
- Wordt de betrokkenheid gezien en de inspanningen van de 
leerkrachten en de school wordt door ouders gewaardeerd?  
-De school geeft aan dat we ten alle tijden zullen proberen de situatie te 
verbeteren. We geven het niet op. 
 

11. Vaststellen datum MR-vergadering mei 
Datum volgende vergadering: dinsdag 18 mei, 15:30, via Teams.  
 

12. Rondvraag en afsluiting  
We hebben geen vragen voor de rondvraag.  



 


