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19 januari 2021 

Aanwezig: Janneke (voorzitter), Sebastiaan, Martje, Marloes, Maartje (notulist) en Ricky 

Afwezig: Suzanne  

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda  

3. Corona    

Er worden steeds meer kinderen aangemeld voor de noodopvang. Daarnaast zijn er steeds meer  

risicoleerlingen, waarbij het leren thuis niet meer lukt. Hierbij wordt gekeken of ze in de ochtenden 

naar school kunnen komen in de ochtend, zodat de middag rustiger wordt.  

We hebben een alternatief besproken (bijv langer online) die een school in Dukenburg hanteert. We 

hebben besproken dat het voor de kinderen ook lastig is om de hele dag online te zijn. Daarnaast 

merken we dat ouders, kinderen en leerkrachten tevreden zijn over hoe het nu loopt in de 

verschillende groepen. We willen wel kijken wat het alternatief kan opbrengen voor terugdringen 

van kinderen in de noodopvang. Janneke geeft aan dat er in groep 8 een mogelijkheid is om de 

kinderen te laten samenwerken in een meet en dat dit positief ervaren wordt. Sebastiaan geeft aan 

dat het misschien voor groep 5 ook fijn is als ze een informele contact kunnen hebben met elkaar. 

Persoonsgeleding heeft aangegeven dat het lastig is om de kinderen alleen informeel te laten samen 

zijn, omdat er onderling vervelende situaties kunnen ontstaan.  

We hebben besproken dat er verschil zit in leeftijdsgroepen. Jonge kinderen hebben korte activiteit 

momenten online en in de bovenbouw kunnen ze langer online een activiteit volgen.  

 

Ventilatie rapport  

In het rapport staat dat de ventilatie goed is. In de praktijk geeft het een andere uitkomst. De ramen 

moeten open, waardoor het koud binnen wordt. Hierdoor is er meer kans dat er medewerkers ziek 

worden. De energierekening is enorm hoog, de verwarming staat heel hoog als deze aanstaat.   

Het wordt opnieuw geagendeerd bij het Arboplan in mei/juni.  

4. Binnengekomen en uitgaande post  

nvt    

5. jaarplanning MR (20.05u) 

Volgende vergadering is 16 maart, dit zal nog online zijn. Dewi wordt mogelijk uitgenodigd om een 

deel aan te sluiten bij deze vergadering, als er informatie te delen is vanuit de OR.   

Dewi is de nieuwe voorzitter en heeft contact met Robert.  Er is besproken met Robert dat we op  

de hoogte willen zijn van de ambities, jaarplan en de begroting. De OR heeft aangegeven dat ze op 

dit moment geen vergaderingen hebben.   
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Er is in de MR besproken dat ouders op dit moment weinig contact onderling met elkaar hebben.  In 

de klassenapp zitten vaak maar een deel van de ouders.  Er wordt met de OR contact opgenomen 

door Janneke.  Daarnaast hebben we besproken dat het goed is om een stukje in Nutsbull te zetten 

over de OR (hoe is de samenstelling, wat  wordt er dit schooljaar gedaan), zodat ouders ze meer 

weten te vinden . Marloes neemt hierover contact met Robert op.  

 

6. Vanuit de directie (20.10u) 

- jaarplan: wordt door oudergeleding nog bekeken en binnen een week wordt er op de mail naar  

  Ricky op gereageerd.  Op dit moment wordt er gericht op online lesgeven, dit staat niet in     

  het jaarplan. Door Corona loopt het anders dit jaar. Er zal niet meer teruggekomen worden op het  

   jaarplan. Het is goed om naar volgend schooljaar te gaan kijken vanaf maart.  

- subsidies: er zijn verschillende mogelijkheden. Er is nu een nieuwe aanvraag die woensdag eruit  

   gaat. Een subsidie liep al voor achterstanden weg te werken door de Corona.  

   Directie houdt de MR op de hoogte van de subsidies en waar het op in gezet kan worden en waar  

   we aan deel willen gaan nemen.  

- studiedag: het ochtendprogramma met Bureau Wolters ging over het analyseren van gegevens     

   (cognitief en sociaal emotioneel)  van kinderen. Er wordt gewerkt vanuit data, duiden, doelen  

   doen. Het was een fijne ochtend, waarin we ook hebben kunnen kijken naar wanneer we straks  

   weer naar school gaan.  We hebben ook besproken hoe we straks gaan toetsen en wat we met     

   deze gegevens en analyses doen, dit wordt op een later moment gecommuniceerd met ouders, dit   

   is afhankelijk van het moment wanneer we open gaan.  

 - begroting: Waarschijnlijk hoeft er     

   niemand de mobiliteit in. Het moet binnen het team verder besproken gaan worden, wat dit  

   betekent voor de bezetting van de groep. Daarna wordt het in de mr besproken, hier is sprake van    

   instemmingsrecht .  

 - arbo beleid: dit beleid zorgt ervoor dat medewerkers gezond kunnen werken. Dit is nu geen  

    beleid waar de prioriteit ligt bij Conexus. Wanneer een medewerker echt iets nodig heeft om goed  

    te kunnen werken (bijv. reuma klachten een aangepaste muis) wordt er gekeken of er  

    mogelijkheden zijn.  

    Ricky gaat proberen om dit schooljaar naar het arbo plan te kijken en aan te passen. Janneke zet  

    het in mei / juni opnieuw op de agenda.      

  - personeel: er is sprake van veel ziekteverzuim.  
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7. Highlights Nutsbul  Het schoolplan is 

gedeeld met de mr. Door de Corona is er nu sprake van 

online lesgeven, waardoor het schoolplan een andere invulling krijgt. De evaluatie van Corona en de 

noodopvang is besproken.  

De schoolbegroting en formatie is besproken. Hier wordt in het team verder naar gekeken en 

uitgewerkt. Daarna wordt het in de mr besproken en zullen ouders geïnformeerd worden.  Het 

arbobeleid is besproken. Dit plan zal aan het eind van het schooljaar opnieuw op de agenda staan, 

om het verder inhoudelijk te bespreken.  

 

8. Rondvraag  

Wanneer wordt er opnieuw naar het continurooster gekeken en de vervolgstap geformuleerd door 

de directie? Er is eerder besproken dat er een uitgebreide enquête zou gaan komen.  

9. Afsluiting  
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