
Notulen 
MR Vergadering 

 

Datum: Maandag 25 januari 2021 

Aanvang 20.00 uur 

Sluiting 22.00 uur 

Locatie Lokaal groep 6/7/8 

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 

23 november 2020 
Notulen van 23 november 2020 goedgekeurd 

 Onderwijsinhoudelijk 

 Schooljaarplan/actieplannen 

Voor dit jaar staat op het programma dat we meer 

buiten de klas les willen gaan geven. Er komt iemand 

langs om te kijken naar het schoolplein, om te kijken 



hoe we het plein kunnen aanpakken zodat het meer 

aansluit bij de buitenlessen. Tevens stond de hal op 

de planning, hier zijn we al druk mee bezig en zijn er 

langzaamaan al wat aanpassingen gedaan. De andere 

twee plannen gaan we nog mee door, vanwege 

corona moeten ze nog geëvalueerd worden en 

tevens ligt het nu even stil i.v.m. corona. 

 
Afstandsonderwijs tijdens 

tweede schoolsluiting corona 

Niels ligt toe hoe wij nu werken aan het 

thuisonderwijs. We werken weer op dezelfde manier 

als de vorige keer. Wekelijks wordt geëvalueerd hoe 

het gaat en of er aanpassingen nodig zijn. Anders dan 

de vorige keer is dat we nu meer online 

instructielessen geven en dit passen we per week 

aan op de lessen en leerdoelen. Een idee is nog dat 

we voor ouders een uitleg geven over wat de 

kinderen doen, voor alle ouders is het niet allemaal 

even duidelijk. Tevens een idee om nog met de 

kleuters een meetmoment te doen (lezen), zodat alle 

kleuters elkaar ook nog even zien. 

De vraag over het buitengym tijdens corona is door 

het bestuur afgewezen. Wanneer dit weer mag 

wordt dit zeker opgepakt.  

 5 gelijke dagen model 

Niels ligt het beleid 5 gelijke dagen model toe. MR 

geeft een positief advies over de organisatie van het 

5 gelijke dagen model. Tevens het advies om een 

informatieve brief op te stellen waarin we 

antwoorden geven op de vragen van ouders en 

informatie geven over hoe alles vormgegeven gaat 

worden. Aan de hand van deze brief presenteren we 

waarom er een positief advies is gegeven en we door 

gaan met de rest van de organisatie.  

Tot slot heeft Niels uitleg gegeven over de 

overgangsperiode van de schooltijden en de vraag 

hoe wij de overstapperiode gaan overbruggen.  

 Algemeen 

 Jaarverslag MR 2019-2020 
Jaarverslag is vastgesteld en Niels zal het verslag  

publiceren. 



 GMR Geen nieuws. 

 Rondvraag Geen vragen.  

 Overige vergaderdata 

- 22 maart 2021 

- 17 mei 2021 

- 21 juni 2021 

 

 

Actiepunt Wie 

Notulen doorsturen Chantal 

Informatiebrief 5 gelijke dagen model Niels 

Publicatie jaarverslag Niels 

 


