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Notulen MR-vergadering 25 januari 2022(via Teams). 

 

Digitaal aanwezig: iedereen behalve Anja. 

 
1. Welkom & opening door voorzitter Hilde. 

 

 

2. Vaststellen van de agenda.        

Er worden geen punten toegevoegd. 

 

3. Notulist voor deze vergadering: Sandra. 

Het was eigenlijk de beurt van Gea, maar omdat Gea nu plaatsvervangend 

secretaris is, is ze vrijgesteld van notuleren. Alle beurten schuiven nu één 

plaats naar voren. Gea past het rooster aan en deelt het bij de uitnodiging 

voor de volgende vergadering. 

 

 

4. Notulen vergadering dinsdag 7 december 2021.     

Deze worden goedgekeurd, Erna bedankt. Het puntje ‘besmetting’ is 

aangepast vanaf 10 januari. Vanaf toen klas alleen in quarantaine bij 4 

besmettingen en niet langer bij 4 quarantaineplichtigen. 

 

5. Ingekomen & uitgegane post. 

Geen post. 

 

6. Mededelingen van & vragen aan de directie. 

- Naar aanleiding van persconferentie is er direct een schrijven uitgegaan  

naar alle ouders.  

- Alleen besmette kinderen en kinderen met klachten blijven thuis. 

Hopelijk hiermee een eind aan volledige klassenquarantaines. Hiermee 

niet wachten op GGD uitslag. Positieve zelftest is voldoende aanleiding 

om thuis te blijven. Leerkrachten geven naar beste vermogen hybride 

onderwijs, maar ideaal blijft dat natuurlijk niet. 

- Mariette heeft verschillende verantwoordingen t.a.v. diverse subsidies 

opgesteld. Zorgvuldig verantwoord en besteed zodat we het niet 

achteraf hoeven terug te betalen. 

- Er is een vacature voor een IB onderbouw. Intern geen reacties, nu 

extern uitgezet. A.s. maandag 31 januari gesprekken. 

- Jennifer Schiller (nieuwe collega in groep 7) stopt m.i.v. 1 maart. Nu is er 

een puzzel op te lossen. Er wordt zowel binnen als buiten de organisatie 

naar een vervanger gezocht. 

- KDV: eerste inzagetermijn loopt volgende week af bij de gemeente. 

Hopelijk daarna snel open. 

- Er zijn 3 nieuwe mensen aangenomen bij de kinderopvang. 
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7. Mededelingen & nieuws van de GMR. 

- Er is nog niet voldoende reactie over een bijeenkomst van de gezamenlijke 

MR’en van de Lemelerveldse scholen. Zodra Gea hier meer over hoort, zal ze 

het delen in de appgroep van de MR. 

- Hilde heeft een recente mail/nieuwsbrief van de GMR gedeeld via de 

mail. 

 

 

8. Toetsprotocol 

Mariette geeft toelichting over de CITO en IEP toets in groep 8. Besproken en 

goedgekeurd. 

 

9. Protocol dossiervorming       

- Deze vergt tekstueel en qua layout nog veel aanpassingen. Hilde en Sandra 

geven hun suggesties schriftelijk door aan Mariette. 

- Aandachtspunt in het dossier: Wat doet Elvira van Obalo, wat heeft ze 

gedaan? Deze informatie gaat wel eens verloren bij de 

groepsoverdracht. 

- De funtionaris gegevensbescherming binnen Catent is Ciska 

Doeleman. 

  

10. Ouderenquête          

- Aandachtspunt creativiteit: komt bij elke enquete terug. Nu vanwege extra 

aandacht voor geschiedenis en aardrijkskunde nog wel eens in de 

verdrukking in de middenbouw. Taak van leerkracht om verantwoorde keuzes 

hierin te maken. 

- Aandachtspunt lesuitval: enquete is afgenomen vlak na de 

lockdowns… Ook nu weer te veel lesuitval vanwege de net 

afgeschafte quarantaineplicht. Dit ligt helaas boven onze macht. 

- Vakjargon in Parnassys: ouders begrijpen soms de rapporten niet. Gaat 

voornamelijk om uitleg bij de uitdraai van de Cito resultaten. In het 

begeleidend schrijven bij het rapport worden ouders uitgenodigd om 

toelichting te vragen aan de leerkracht tijdens de oudergesprekken. 

Gaat vaak om individuele informatie. Leerkrachten geven graag 

toelichting. 

 

11. Protocol meerbegaafdheid        

Nog niet ontvangen. 

 

12. Rooster van aftreden 

Hilde neemt contact op met Anja en vraagt of ze zich herkiesbaar wil stellen. 

Zo niet, kan Twan doorschuiven van de SAC naar de MR. Mariette maakt dan 
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in de nieuwsbrief aan ouders kenbaar dat er een vacature in de MR is. Sandra 

stelt zich herkiesbaar en informeert in het team of er meer gegadigden zijn. 

Gea agendeert het voor de volgende vergadering. 

 

13. Scholingsbehoefte 

Zie de mail van 25 januari van de GMR voor nieuwe info. Wie belangstelling 

heeft, kan zich via de GMR aanmelden. 

 

14. Sluiting 


