
NOTULEN 
 

MR vergadering  
Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer  

Maria Duystlaan 
 
 
Datum: 5 oktober 2020, vastgesteld in de vergadering van 9 december 2020 
Tijdstip: 19:30 - 21:30u 
Locatie: via meet 
Aanwezig: Leonie van Dinter (voorzitter), Bastienne Bishop, Annemarie vd Arend, Martine 
Middel (notulen), Bianca Wijnolts (directie) 
Afwezig: - 
 
Vooroverleg zonder directie 
Vaststellen en actiepunten 

- Notulist:Martine 
- Agenda: vastgesteld 
- Notulen vorige vergadering: de notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld. 

NB: volgende keer op het stuk agenda met directie plaatsen (inmiddels aangepast in 
het format - MM) 

- Actiepunten: deze gaan we dit jaar apart bijhouden in een tabel: 
 

Datum  Actiepunt  Wie?  

5-10 Presentatie jaarvergadering maken en mailen  
voor commentaar 

Leonie 

5-10 Stukje voor elke nieuwsbrief + navragen 
deadline bij Eveline 

Martine 

5-10 Uitzoeken vragen over leerlingen MBF Annemarie 

5-10 Uitzoeken mogelijkheden mobiele CO2-meter Bianca 

5-10 Formele rol MR bij nieuwbouw uitzoeken Bianca 

5-10 Documentenplanning: doornemen tijdens 
agenda-overleg 

Bianca en Leonie 

5-10 Ouderenquête: verplichting (hoe vaak, welke 
en hoe veel vragen) en mogelijkheden op een 
rij. Bianca en Leonie maken voorstel in 
volgend agenda-overleg en leggen dat voor 
aan de MR. 

Bianca en Leonie 

5-10 Inplannen MR-overleg zonder directie eind 
van het schooljaar 

Leonie 

5-10 Informeren achterban personeel Annemarie en Bastienne 



 
Mededelingen en ingekomen stukken 

1. Jaarvergadering 14 oktober: 
○ Leonie houdt namens de MR een presentatie. Ze neemt als basis de 

presentatie van vorig jaar en vult aan met actualiteit. Ze zal de presentatie 
vooraf nog verspreiden onder de MR-leden. Punten die in elk geval erin 
komen: corona, nieuwbouw 

2. AVG - plan: wordt nagestuurd door Bianca (inmiddels ontvangen - MM). 
3. Brief bestuur betreft corona (via mail op 29-09-2020): geen vragen voor de directie. 
4. Brief betreft ventilatie (via mail op 01-10-2020): komt aan de orde bij agendapunt 1. 
5. Nieuwsbrief medezeggenschap (via mail op 10-09-2020): geen vragen. 
6. GMR (zie map “MR vergadering 05102020” voor agenda komende GMR 

vergadering): er is een agenda ontvangen en als het goed is krijgen we vanaf nu ook 
de notulen. 

7. Budget / scholing (500,-) (MR academie online scholing?): er is budget om 
cursussen/trainingen te volgen als de MR daar behoefte aan heeft. MR heeft op dit 
moment geen behoefte aan algemene (basis)cursussen. Wel mogelijk een keer een 
expert inschakelen op een specifiek onderwerp. 
 

Overlegvergadering met directie 
1. Covid: 

○ Er zijn inmiddels diverse leerkrachten die vanwege klachten een test gedaan 
hebben; vooralsnog geen positieve gevallen. Het ziekteverzuim is momenteel 
niet hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. 

○ Ventilatie: te overwegen is nog een mobiele CO2-meter per klas, en op basis 
daarvan bepalen of (extra) ventilatie nodig is. Bianca gaat dit na. 

○ Huisbezoeken: gaan vanwege corona niet door. In de onderbouw wordt via 
videobellen contact gelegd met de kinderen die anders een huisbezoek 
zouden krijgen, in de midden- en bovenbouw via een-op-een contact tussen 
kind en leerkracht op school. De ouders van de kinderen in de midden- en 
bovenbouw hebben per mail 3 vragen over hun kind gekregen. Bij MBF lijkt 
dit niet gebeurd te zijn - Annemarie vraagt dit na. 

○ Thuiswerk: er wordt gezorgd voor een pakket met voor 3 schooldagen 
thuiswerk voor als een kind niet ziek is maar toch thuis moet blijven (bv 
quarantaine) of als de klas thuis moet blijven wegens een zieke leerkracht en 
er geen vervanging kon worden gevonden. Dit wordt voor de bovenbouw 
zoveel mogelijk digitaal aangeboden via de classroom. Voor de onderbouw 
en  middenbouw wordt het thuiswerk zoveel mogelijk op papier meegegeven.  

2. Nieuwbouw: 
○ Er zijn diverse werkgroepen met leerkrachten om mee te denken. 
○ Daarnaast wordt gezocht naar een moment om input van de ouders mee te 

nemen - rekening houdend met de coronamaatregelen. 
○ Bianca zoekt uit wat de formele rol van de MR bij de nieuwbouw is. 

5-10 Website (deel MR) actualiseren Leonie 

5-10 Jaarverslag MR 2019-2020 Leonie (iom Dolf) 



3. Enquête binding school en ouders (zie map “MR vergadering 05102020 voor 
presentatie uitkomsten) 

○ Er is nu een schoolbreed Instagram-account waarop activiteiten in beeld 
komen (zonder de kinderen herkenbaar te laten zien) 

○ Ook wordt gekeken naar een app, zoals bv Parro, social schools of Konnect 
○ Ouders kunnen een briefje meegeven aan hun kind om iets aan de leraar te 

vertellen. 
○ Via de klassenouders kan mogelijk een activiteit voor ouders georganiseerd 

worden, zodat de ouders elkaar kunnen ontmoeten. 
○ Onderbouw 

i. De onderbouwleerkrachten gaan wat vaker naar het hek om even met 
de ouders te kunnen praten. 

ii. Werkjes worden eerder meegegeven, zodat ouders kunnen zien waar 
hun kind mee bezig is. 

iii. Digitale impressie uit de klas (rekening houdend met AVG) 
○ Middenbouw: 

i. Bij het ophalen mag nu elke dag een deel van de ouders het 
schoolplein op. Dit is een proef voor 2 weken. 

ii. Vaker (bewijs)werkjes meegeven. 
○ Bovenbouw: 

i. Hier zijn de kinderen wat zelfstandiger en kunnen ze zelf bv foto’s van 
hun werk maken voor hun ouders. 

○ Bovenstaande punten zal Bianca ook toelichten op de 
jaarvergadering/informatieavond en daarna in de nieuwsbrief. 

4. Documentenplanning: Leonie en Bianca pakken dit op bij het volgende 
agenda-overleg. 

5. Opbrengsten en toetsen (digitale toetsing en (type)vaardigheden) (zie "map MR 
vergadering 05102020" voor onderzoek typevaardigheid) 

○ De IB-er heeft de resultaten van de toetsen van alle kinderen in kaart 
gebracht en vergeleken met de resultaten uit vorige jaren (voordat de 
IEP-toets werd gebruikt): 

i. De kinderen hebben de toetsen beter gemaakt, zowel ten opzichte 
van zichzelf als ten opzichte van de CITO-toetsen die vorig jaar zijn 
afgenomen. 

ii. De effecten van het thuiswerken tijdens corona zijn wisselend. 
○ Typcursussen: in de OR werden hierover vragen gesteld: maken kinderen 

met een typcursus of met meer computervaardigheden hun toetsen beter? Er 
lijkt geen direct verband tussen typvaardigheid en de toetsresultaten. Wel is 
het misschien goed om nog eens kritisch te kijken welke folders vanuit school 
worden meegegeven aan de kinderen. Er is geen leerlijn voor 
ICT-vaardigheden. Wel wordt in de klas aandacht besteed aan zelfstandig de 
aanwezige ICT-middelen leren gebruiken. In de bovenbouw wordt ook 
aandacht besteed aan mediawijsheid. 

6. Jaarplan / stichting leerkracht: toelichting van de punten voor dit schooljaar door de 
directie. Dit jaar 4 onderwerpen: sociaal gedrag, leerplezier, leeromgeving en 
projecten. Sociaal gedrag is het doel waar tot nu toe aan gewerkt is. 16 oktober, op 
de volgende studiemiddag, worden doelen geformuleerd voor het volgende thema: 
projecten. 



7. Ouderenquête: Bianca en Leonie bespreken dit in het volgende agenda-overleg en 
leggen het dan voor aan de MR. 

8. Website: wordt aangepast nav de splitsing van de school. Leonie krijgt de 
inloggegevens voor het bijhouden van de MR-pagina.  

 
Nabespreking zonder directie 
21:00  

1. Evaluatie afgelopen MR jaar. 
Dit jaar gaat anders worden dan vorige jaren ivm de splitsing. Het vergaderen met 
een kleiner groepje heeft voordelen (gerichter op alleen deze locatie, minder mensen 
is makkelijker qua agenda), maar mogelijk zijn er ook nadelen (minder mensen om 
mee te sparren, niet alle bouwen vertegenwoordigd). Dat gaan we dit jaar ontdekken. 

a. Afscheid MR MD en Raam: ivm corona nu even niet. 
 

2. Aankomend jaar: 
a. Vergaderdata: extra vergadering zonder directie (evt. met andere locatie?): 

indien actueel en relevant kunnen we een andere MR raadplegen hoe zij de 
zaken aanpakken. Aan het einde van het schooljaar een vergadering van de 
MR zonder directie waarin we terug- en vooruitblikken. Leonie plant in. En 
verder kunnen we indien het onderwerp daarom vraagt een MR-overleg (al 
dan niet in een kleiner comité) inplannen om een onderwerp of document wat 
uitgebreider voor te kunnen bespreken dan in het half uurtje voorafgaand aan 
het overleg met de directie. 

b. Het huishoudelijk reglement 2020-2021 en het verkiezingsreglement worden 
vastgesteld. 

c. Rolverdeling: Martine is vice-voorzitter. 
 

3. Achterban  
a. Nieuwsbrief: e-mailadres noemen, laten weten dat vergaderingen openbaar 

zijn, datum volgende vergadering noemen, notulen op website. 
Martine zal voor elke nieuwsbrief het stukje typen en vraagt daarvoor de 
deadlines op bij Eveline. 

b. Informeren achterban personeel: Annemarie en Bastienne zorgen hiervoor. 
c. Website aanpassen en vullen: Leonie. 
d. Jaarverslag: Leonie vraagt Dolf of hij iets heeft gemaakt en anders maakt ze 

het zelf. 
 
21:25 Sluiting 
 
 


