
Notulen MR  15 juni 2020 

 

1. Opening 

 

2. vaststellen agenda  

geen opmerkingen 

 

3. Corona 

Halve dagen ging goed, nu me volledige dagen gaat het niet meer goed. Leerkrachten geven 

aan dat het (te) veel is nu. Over het algemeen wordt door alle leerkrachten veel druk 

ervaren. Er moet nog heel veel gedaan worden, bijvoorbeeld de rapporten opmaken.  

Ook is er nu één leerkracht met burn-out klachten gelijkende uitgevallen.  

Het team moet nog leren dat ze zelf aangeven dat het ze te veel wordt voordat ze uitvallen. 

Wellicht ouders vragen thuis te laten, of noodopvang, of verdelen over andere klassen.  

De kinderen vinden het fijn dat ze weer naar school mogen, maar sommigen zijn snel 

overprikkeld. Over het algemeen zijn kinderen goed bijgebleven. Enkele gevallen is er een 

achterstand ontstaan, die zijn in beeld. En die kinderen worden nu extra ondersteund. 

Kinderen die doubleren zijn de kinderen bij wie dat in januari/februari al duidelijk was.  

 

4. Binnengekomen en uitgaande post 

Geen binnengekomen post behalve een training voor de MR en GMR verkiezingen voor 

nieuw personeelslid. 

 

5. Jaarplanning MR 

De datums voor 2020-2021 zijn:  

- Di 22-9 

- do 19-11 

- di 19-1 

- di 16-3 

- do 15-4 

- ma 21-6 

in principe via teams, maar sowieso 1 fysiek op school, samen met de OR. 

Volgend jaar met dezelfde mensen verder. 

 

6. Vanuit de directie 

Een leerkracht van een andere school is begonnen met re-integratie op de Nutsschool (tot 

aan de zomervakantie). 

De schoolgids is gestuurd: op dit moment geen commentaar door de MR op de schoolgids. 

Evaluatie met het team staat op de agenda om te kijken naar de verschillende 

overlegstructuren. 

De ouderbijdrage nieuwe vorm: het schoolreisje gaat deel uitmaken van de vrijwillige 

ouderbijdrage. Goed uitleggen waarvoor de ouderbijdrage gebruikt wordt en als ouders de 

bijdrage niet leveren bepaalde activiteiten ook niet gedaan worden. Het is belang hiervan 

dient echt duidelijk te worden gemaakt om het deelnamepercentage hoog te houden: dus 

meerwaarde activiteiten duidelijk maken (rond de 41 euro). (gaan voor de 90% deelname ipv 

50%). De brief gaat voor de herfstvakantie er uit. Met linkje naar ideal / tikkie. En overzicht. 



Ouderbijdrage dit jaar: de ouders die al betaald hebben voor de schoolreis dit jaar, krijgen 

het geld teruggestort. Robert gaat met de Ouder Raad daar al mee aan de slag. Het opstellen 

van de brief kan dit schooljaar al worden gedaan. 

Cito: op dit moment in gesprek met één ouder ivm advies, en die heeft ook een klacht 

ingediend. Er is geen cito afgenomen, dus het advies is op basis van de inzichten van het 

team. Dit gebeurt normaliter nooit en dit is dus echt een uitzondering. Wellicht doordat er 

geen ondersteuning van het advies vanuit de cito-score is. 

MR: critical friendship werkt prettig 

 

7. Evaluatie zorgplan 

Mutaties zijn doorgenomen. Besproken punten: 

In de werkgroep SEO is de kwaliteitskaart dit jaar niet verder opgesteld. Dit is doorgeschoven 

naar 2020-20201. Pestprotocol is een punt van aandacht. Is social media daar in 

meegenomen (pesten buiten schooltijd)? Ja dit is opgenomen in het lesrooster. Quickscan 

haalt signalen op bij leerkrachten en leerlingen in groep 5 t/m 8. Het pestonderzoek wordt 

daarnaast in de les gedaan. Er zijn geen cijfers van pesten. Wel bekend is dat de afgelopen 2 

jaar geen pestprotocol niet nodig geweest. Pleincoaches (groep 8) kijken bij de 

onderbouwgroepen. De cultuur en structuur van de school helpt pesten tegen te gaan. 

Meerbegaafdheid: slimmeriq van Mensa is een suggestie. In groep 8 kunnen kinderen zich 

inschrijven voor creatieve wiskunde. Daarnaast wordt ook gekeken naar aanschaf van 

materialen voor in de klas. Ook wordt gekeken naar taal. En hoe kunnen de 7 scholen in 

Dukenburg ervaringen uitwisselen? Gianna gaat hier mee aan de slag. Kan eventueel ook 

voor slimme kleuters,  bij de prins clausschool.  

 

8. Highlights Nutsbul 

De MR heeft het afgelopen schooljaar en het nieuwe zorgplan besproken. Wat betreft 

actuele zaken zijn met name de gevolgen van Corona besproken. Hierbij valt te denken aan 

het uitblijven van de Cito toets en de groepsbezetting. 

Tot slot zijn de nieuwe MR vergaderdata vastgesteld voor volgend jaar. 

 

9. Rondvraag 

Groep 3 problematiek: communiceer aub uitvoerig richting de ouders. 

Ouders bij de poort op een kluitje is niet echt volgens het Corona protocol. Hier nog eens 

extra aandacht voor: wellicht een bordje aan het hek? “Aub niet hier een kwartier staan 

klessebessen” 

 

10. afsluiting 

Dit is de laatste vergadering van het jaar. Tijdens de schoolvakantie zal er een bericht uit 

gaan hoe het nieuwe jaar gestart zal worden: bijvoorbeeld wel/ geen coronamaatregelen in 

het nieuwe schooljaar. Het team is van te voren al bij elkaar en zal via de nutsbul of social 

school verspreid indien nodig worden. 

 

 


