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Notulen MR vergadering 22 april 2021 om 18 uur 

Aanwezig: Phia,, Julie, Jessy, Robert -Jan, Angela en Roos 

1. Stand van zaken rondom het starten van interim directie en nieuwe IB-er. Robert-Jan sluit 
aan bij dit agendapunt. 
 

 Jessy geeft aan dat ze goed gestart is. Ze kan voor de school veel betekenen. Het is een 
drukke periode waarbij er wordt voorbereid op het nieuwe schooljaar. 

 Robert -Jan is tevreden en hij vindt het met Jessy als interim directeur een goede 
tijdelijke oplossing. De afstemming onderling gaat goed en verschillende dingen worden 
goed opgepakt. De laatste periode van een schooljaar is belangrijk, omdat er dan al 
voorbereidingen worden getroffen voor het nieuwe schooljaar. 

 De teamleden hebben onderling nog niet met elkaar de nieuwe situatie kunnen 
evalueren. Maar er is weer rust in de school. Alles loopt goed. We voelen ons gehoord en 
er is een samen gevoel. 

 Ouders geven aan dat ze de communicatie vanuit Jessy fijn en duidelijk vinden. Ouder 
voelen zich gehoord en krijgen duidelijke informatie. Ze merken ook dat de sfeer onder 
ouders goed is. 

Jessy blijft voorlopig 3 dagen. Ze heeft vrijheid om te kiezen voor 2.5 dag. Maar er komt een 
intensieve periode aan, waardoor de 3 dagen per week nog nodig zijn.   
Er wordt voorzichtig gekeken naar de periode tot de zomervakantie en de periode ernaar. Hier wordt 
verantwoord mee omgegaan. Ongeveer 4 weken voor de zomer wordt de stand van zaken 
geëvalueerd.  

 
2. Hoe gaat het op school met de didactiek na de lockdown? 

 
Voor het nationaal programma onderwijs wordt er een schoolscan gemaakt. Dit bestaat uit 
verschillende onderdelen: 

 Toets resultaten van cito en voor groep ½ de gegevens vanuit KIJK. 

 Sociaal emotioneel. Gegevens vanuit KIJK en vanuit de vragenlijsten in Kanvas 
(kanjertraining) 

 Tevredenheidsonderzoek 

Op de studiedag van 26 april worden opbrengsten geanalyseerd en besproken, zowel op 
schoolniveau als op groepsniveau.  
Jessy geeft aan dat Den Boogerd prima heeft gescoord en er geen achterstand is te zien door de 
lockdown. De sfeer in de school is goed en de kinderen zitten prima in hun vel. 
 
Het is nog niet bekend waar uitgekozen kan worden met het nationaal programma onderwijs. 
  
   



Jessy maakt ene verslag van het bovenstaande. Dit wordt eerst met het team gedeeld en daarna met 
de MR. Ouders krijgen later hier een samenvatting van. 
 

3. Zijn we klaar voor een nieuwe lockdown? 
 
Er is een protocol vanuit Stroomm waar richtlijnen in staan voor het geven van thuisonderwijs 
tijdens een lockdown. 
Ook wordt de evaluatie van de vorige keer meegenomen. Er is een enquête geweest onder 
ouders over het thuisonderwijs van de afgelopen lockdown. De enquête en de uitkomst ervan is 
niet te vinden. Er is navraag gedaan bij teamleden en een collega directeur en gezocht in de mail.  
De enquête is verstuurd via Parnassys. Jessy gaat zoeken waar deze staat in Parnassys. Julie 
stuurt de mail die ze van de enquête via Parnassys heeft gehad door. De feedback hiervan wordt 
meegenomen tijdens een eventuele nieuwe lockdown. 
 
Vanuit het tevredenheidsonderzoek zijn de volgende punten naar voren gekomen: 

 ICT (Middelen): Meer chromebooks (2022) 

 Ouderbetrokkenheid: Parro/nieuwsbrief. Ouders willen meer op de hoogte gehouden 
worden, omdat ze nu de school niet in mogen. 

 Sociale veiligheid: Een algemeen ding, niet specifiek voor afgelopen periode, maar het 
blijft de aandacht houden. 

 Gelijke schooltijden: Willen we nog niet voor komend school. Dit in verband met tijd. Dit 
gaan we volgend schooljaar oppakken. 

4. Hoe verloopt de communicatie met ouders? Keert de rust terug? 

Er is meer rust onder ouders. Door de duidelijke en fijne berichten/mail vanuit directie voelen zij meer 
sturing. Ook worden er door de verschillende groepen meer berichten op Parro gezet. Hiervoor is 
geen vaste structuur. Alle klassen mogen zelf bepalen wanneer zij iets op Parro zetten.  
OV voelt zich weer betrokken. Koningsdag voelt goed. Het is fijn dat er weer iets georganiseerd kan 
worden. Deze dag wordt er ook lipdub opgenomen met de hele school. Deze wordt gedeeld met 
ouders via Parro.  
 

5Afsluiting  

 Zijn op de hoogte dat er een afscheidsweekend voor groep 8 wordt georganiseerd. Dit is 
buiten school om en privé.   

 Angela en Julie gaan een klein overleg plannen met Jessy. 

 1 Juli MR vergadering/evaluatie met Robert- Jan. 

 Is er eerder overleg nodig of zijn er punten, dan wordt dit gemaild.   
 

 

 


