
Notulen 
MR Vergadering 

 

Datum: Maandag 22 maart 2021 

Aanvang 20.00 uur 

Sluiting 22.00 uur 

Locatie Zoom meeting 

Notulist Chantal 

Aanwezig 

Bart Gorter (voorzitter, en lid OG), Anton Brinkman (lid OG), Niels 

Koster (directie), Leonoor Seidel (lid PG) en Chantal Huizenga 

(secretaris, Lid PG) 

Afwezig - 

 

 

 Agendapunt: Opmerkingen: 

 Opening/Start: 

 

Opening door Bart. 

 

 
Vaststellen agenda en 

inventariseren rondvraag 
Goedgekeurd 

 
Notulen vorige vergadering 

24 november 2020 
Notulen van 25 januari 2021 goedgekeurd 

 Onderwijsinhoudelijk 

 5 gelijke dagen model 

Niels ligt de nieuwsbrief voor het 5 gelijke dagen 

model toe. Wat eraan vooraf ging en hoe het er 

straks in de praktijk uit komt te zien. Besproken dat 



we gaan kijken of we met een overgangsperiode van 

08.30 uur tot 14.15 uur kunnen gaan werken. Vanuit 

de oudergeleding nog een tip om de formatie kort 

algemeen te benoemen in de nieuwsbrief. Ook de 

ouders nog de mogelijkheid geven om vragen te 

stellen.  

 
Voortgang formatie nieuwe 

schooljaar 

Niels ligt toe hoe de formatie voor volgend jaar er tot 

nu toe voor staat.  

 Vervanging methodes 

Dit schooljaar staan 2 vervangingen op de planning: 

Aanvankelijke lezen voor groep 3 en begrijpend 

lezen. Voor beide zijn zichtzendingen aangevraagd 

en wordt er onderzoek gedaan naar wat past bij de 

visie van de school en welke methode daar het beste 

bij aansluit. Er is nu nog geen besluit over genomen, 

dit onderzoek is nog lopende.  

 
Vormingsonderwijs 

HVO/GVO 

We lopen er al een tijdje tegenaan dat de HVO en 

GVO lessen in de praktijk wat stroef loopt. Daarnaast 

lopen we er tegenaan dat we met de inzet van de 

vakleerkrachten het steeds vaker voorkomt dat ze 

niet kunnen of dat er iets tussenkomt e.d., wat onder 

andere zorgt voor onrust in de klas. Het voorstel is 

om hier zelf aandacht aan te besteden binnen onze 

lessen en niet van vakleerkrachten. Hier komen we 

later nog op terug. 

 Algemeen 

 Functioneren MR evaluatie 

Ervaring tot nu toe is erg fijn, iedereen is nog wel wat 

zoekende in het rooster, maar hier is nu de tijd voor. 

Er wordt kritisch meegedacht en vragen gesteld wat 

iedereen scherp houdt en wat als fijn ervaren wordt. 

 GMR Geen bijzonderheden. 

 Rondvraag 

Geen vragen. 

Anton de vraag: doen we genoeg aan het promoten 

van de school bij nieuwe aanwas?  

De acties worden besproken die we nu al nemen, die 



zijn voldoende. Is het een idee om navraag te doen, 

waarom ouders bepaalde keuzes maken voor 

scholen. Een idee is om nog een verhaaltje te 

plaatsen over wat de voordelen zijn van een kleine 

school e.d. Ook veel blijven promoten via social 

media.  

 Overige vergaderdata 
- 17 mei 2021 

- 21 juni 2021 

 

 

Actiepunt Wie 

Notulen doorsturen Chantal 

Begeleidende brief 5 gelijke dagen model Bart en Anton 

Nieuwsbrief 5 gelijke dagen model met 
begeleidende brief vrijdag 26 maart 2021 naar 
ouders 

Niels 

 


