
 

Mr Vergadering 24-09-2020 

 

Aanwezig: Martine, Natascha, Marjoleine, Julie en Angela 

 

1. Welkom 

 

2. Notulen 18 juni 2020. 

Deze is vlak na de vergadering al per mail goedgekeurd. Dit zullen we steeds zo doen zodat deze snel 

geplaatst kan worden op de website en een ieder dus snel toegang heeft tot de informatie die besproken is 

op de MR vergadering. Voor de volgende agenda's betekent dit dat dit ook niet meer benoemd hoeft te 

worden. 

 

3.Mededelingen 

a.Parro app is van start. We hebben de voordelen van de app besproken t.o.v andere 

communicatiemiddelen. Er komt via de nieuwsbrief steeds een schrijven met uitleg over de verschillende 

onderdelen van de app. Dit zal stapsgewijs gebeuren. 

b. De nieuwsbrieven hebben ook een nieuwe opzet gekregen. Dit is opgezet samen met de websitemakers. 

c. Er worden digitaal stappen gemaakt binnen de school. Iedereen is over op office 365, we zijn gestart met 

MOO en er komt een scholing voor de leerkrachten over google classroom. Hierover wordt ook 

gecommuniceerd in de nieuwsbrief. We hopen met deze nieuwe digitale stappen pro-actief te zijn op 

eventueel te volgen thuisonderwijs. 

d. Er wordt ook gewerkt aan noodpakketten voor thuiswerk. Er zal eerst gekeken worden of het kind 

behoefte heeft aan thuisonderwijs en dan zal er vanaf de 2e dag ziek een pakket klaarliggen voor de 

leerling. 

Vanuit bovenstaande mededelingen concluderen we dat er ook een goede inventarisatie moet zijn of alle 

kinderen toegang hebben tot de digitale applicaties. Julie gaat na deze inventarisatie bekijken of het 

mogelijk is om ergens 'leen' laptops of chromebooks te krijgen voor de kinderen die thuis niet voorzien zijn. 

 

4.Jaarverslag 2019-2020 

Goedgekeurd. We vermelden nog in de nieuwsbrief dat deze te vinden is op de website. Normaliter ligt 

deze namelijk te inzage op de ouderavond, maar die is er dit jaar helaas niet. 

 

5. Proces nieuwe directeur 

We reflecteren op het proces. MR leden concluderen dat  er een snelle en goede communicatie was 

waardoor het proces ook snel kon worden uitgevoerd. Martine heeft dit ook zo ervaren. Zij zal gecoacht 

worden Julliet (schoolleider van de kleine Beer). Zij proberen elkaar structureel te zien zodat Martine goed 

begeleid wordt in haar eerste periode als schoolleider. Vanuit de GMR is aangegeven dat zij niet goed op 

de hoogte waren van het proces. Gezien de afspraken binnen Stroomm over dit proces was verdere 

informatie verschaffen aan derde buiten de BAC niet mogelijk. 

 

6. Sinterklaas 2020. 



Zowel het team, als de MR hebben geconcludeerd dat we als school kiezen voor het volgen van het 

Sinterklaasjournaal en dat betekend dus dat Sint bij ons op school komt met roetveegpieten. Martine zal dit 

communiceren naar ouders. 

 

7. Ouder-avond bewegend leren. 

Deze avond zal ook niet plaats kunnen vinden ivm coronaregels. Het team heeft inmiddels een bijeenkomst 

gevolgd over dit onderwerp en de 2e bijeenkomst is ook al gepland. Deze bijeenkomsten werden verzorgd 

door een chesartherapeut. Marjoleine zal haar ook vragen of zij i.p.v een fysieke bijeenkomst voor ouders 

een virtuele bijeenkomst kan organiseren over dit onderwerp. 

 

8. Corona 

a. We hebben het nieuwe halen en brengen geëvalueerd. Het is wel weer wat druk met auto's maar dat was 

ook in de periode zonder corona. Verder is het een goede oplossing. 

b. De kwaliteitskaart coronabeleid is doorgenomen en goedgekeurd. Dit is een leidraad wat we preventief 

doen, wat we doen bij besmettingen en wat de afspraken binnen Stroomm zijn. 

 

9.Pr en werving 

Er zijn nieuwe flyers gedrukt. We gaan deze binnenkort ophangen bij de peuterspeelzaal en bij het 

consultatiebureau. Uiteindelijk worden deze ook verspreid onder de leerlingen. In welke vorm dat is daar 

wordt nog over nagedacht. Er komen namelijk ook bedrukte tasjes. Martine gaat in kader van de 

gezamenlijke open- ochtend ook nog kennismaken met de schoolleiding van de Burcht en zal met hen ook 

afstemmen wat betreft deze ochtend. 

 

10. Planning MR vergaderingen schooljaar 2020-2021 

November: begroting o.v.b, mindful teaching (julie), voorbereiden Pr 

Januari: PR en werving i.s.m OV 

April: vakantierooster vaststellen, eindtoets,schoolavond 

Juni: evaluatie functioneren MR, formatie, concept schoolgids 

 

11. Rondvraag: 

Vanuit B&T komt er weer een schoolonderzoek binnen alle geledingen (leerlingen, leerkrachten en ouders). 

Er is ruimte voor het stellen van een vraag die wij als school zelf belangrijk vinden. We stellen twee vragen 

voor, te weten: de tevredenheid over de schooltijden en een vraag over of jouw kind kan zijn wie hij/zij is op 

school. 

 

 

 


