
      

‘Met plezier naar de Pijler,  

want daar zit het wel SNOR’ 

 

     Notulen MR  
 

 

 

 
 
 
 
Datum en tijd 

Dinsdag 12-01-2021,  
19.30 - 21.30 uur 
(sluiting 22.25) 

Plaats  

Centrale hal aan de kant van de bovenbouw met de schuifdeur dicht.  

 
 
 
 

Voor wie Belangstellenden en: 
Oudergeleding:  
Joyce Maijers 
Vivianne van der Heiden (voorzitter) afwezig 
Personeelsgeleding:  
Suzanne van der Meijden (notulist) 
Clarens Groeneveld-Immenga 
Genodigden:  

Anja de Jong (directeur)  

 
Agendapunten: 

Inhoud:   

19.30 Opening    

 Notulen van de 
vorige keer.  

 

 

  

 Samenstelling MR 
en de toekomst van 
de MR. 

Dit punt schuiven door naar de volgende vergadering i.v.m. 
afwezigheid lid OMR.  
 

  

 Feedback mbt 
thuisonderwijs. 

Het thuisonderwijs wordt door ouders goed ontvangen. Ouders 
ervaren de dagelijkse contactmomenten en het contact met de 
leerkrachten als prettig. Thuisonderwijs is hard werken voor de 
ouders, leerkrachten en kinderen. Iedereen doet goed zijn best!  
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Leerlingen zijn bij leerkrachten beter in beeld (dan tijdens de 
eerste lockdown) door het dagelijkse contact moment. Zijn 
kinderen uit groep 3 t/m 8 niet aanwezig tijdens de verplichte 
MEET dan, wordt er telefonisch contact gezocht. Zo hebben alle 
leerkrachten minstens 2x per week persoonlijk contact met de 
leerlingen.  
Kinderen uit groep 1 en 2 en worden door de leerkrachten 
wekelijks gebeld.  
Wanneer er noodopvang wordt verzorgd door de leerkracht, is het 
soms lastig om ook de vragen via schoudercom/classroom te 
beantwoorden. Met 3 collega’s is dit beter te overzien, daarom zijn 
er nu op maandag, dinsdag en woensdag 3 collega’s aanwezig 
voor de noodopvang.  
Voor ouders is het niet altijd duidelijk dat ze ook naar school 
kunnen bellen, wanneer ze hulp nodig hebben. Er is altijd iemand 
aanwezig voor de noodopvang. Tip om dit nogmaals naar ouders 
te communiceren.  
 
Moo.nl werkt handig, ouders en leerkrachten hebben gemerkt dat 
er  wel storingen met inloggen zijn. Gelukkig hebben de kinderen 
alleen voor het maken van nieuwsbegrip moo nodig. Gynzy werkt 
goed.  
 
Het is tijdens het thuisonderwijs moeilijker te zien of een leerling 
ekker in zijn vel zit, leerkrachten monitoren alle leerlingen. Ze 
houden bij of kinderen hun wel hun werk maken en aanwezig zijn 
in de MEET.  
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Classroom wordt vooral door leerlingen van groep 7 en 8  gebruikt 
om vragen te stellen. Er is in groep 3,4,5 en 6 minder behoefte om 
vragen te stellen via Classroom.  
 
Instructiefilmpjes zijn niet altijd te bekijken met een kinder-tube, 
door de beveiliging. Leerkrachten merken dat kinderen niet altijd 
de filmpjes bekijken. Een controlevraag stellen bij een filmpje kan 
helpen om kinderen de filmpjes te laten kijken.  
 
Voor niet alle ouders is het duidelijk dat er 2x in de week een 
verplichte MEET is. Directie geeft aan dat de MEETmomenten niet 
echt te verplichten zijn, omdat wij als school ook rekening willen 
houden met de situatie van ouders. Ouders lukt het niet altijd om 
hun kinderen in te loggen voor een MEET, hier is begrip voor.  
 
Wanneer er een start in de ochtend is, is het wenselijk dat de 
verplichte MEET in de middag is. Hier wordt morgen door het 
team naar gekeken.  
 
De MR vindt het fijn dat er gekeken is naar de punten die bij de 
vorige evaluatie naar voren zijn gekomen.  
 
Er zijn niet genoeg chromebooks voor alle leerlingen, daarom is dit 
niet apart benoemd in het bericht naar ouders.  
Directie heeft subsidie aangevraagd voor oa 50 chromebooks. 
Mocht dit niet lukken, dan worden deze aangeschaft van de actie 
rekening.  
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Mochten ouders een chromebook van school willen lenen is dit 
mogelijk. Leerkrachten geven aan dat lenen van school via de 
directie mogelijk is, wanneer ze merken dat het niet lukt. OMR 
mag dit ook benoemen, wanneer zij horen dat het om deze reden 
niet lukt bij ouders.  
 
Plan van aanpak is gedeeld met OMR ouders. Zij vinden het 
vervelend dat zij de uiteindelijke brief niet met hen gedeeld is. 
Alles uit een plan van aanpak mag gedeeld worden met ouders.  

 Continurooster: 
Uitkomsten 
ouderpoll 
Vervolgstappen 

Meerderheid van de ouders is voor het verder onderzoeken van 
de mogelijkheid van een continurooster.  
 
Komende stappen: 
- De directie is een plan aan het maken met input van collega’s 
voor vorm van continurooster.  
- Ouders informeren over de uitslag.  
- Poll uitzetten onder collega’s 
- Mogelijkheden bekijken om externen voor bijvoorbeeld muziekles 
of opvang pauzes  
- Advies (vanuit welke organisatie Joyce??) terug naar 2 
mogelijkheden  
- Ouders verder informeren door een informatiebijeenkomst (door 
corona is het maken van een informatiebrief ook een optie).  

 

 Uitslag van ouderpoll wordt 
ook gedeeld met directie.  
 
 
 
 
 
 
PMR onderzoekt of het 
mogelijk is om een poll uit 
te zetten naar de collega’s.  
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 Speerpunten. We zijn aan dit punt niet toegekomen    

 Evaluatie passend 
onderwijs. 

We zijn aan dit punt niet toegekomen.    

 w.v.t.t.k.  GMR - protocollen besproken, deze zijn niet met ons gedeeld.  
Contact zoeken met PMR ‘Het Driespan’  
 
TSO - Vraag vanuit directie of ouders geld terug hebben gekregen 
van de periode wanneer de scholen gesloten waren/teamleden 
TSO hebben opgevangen.  
Dit geldt voor de periode voor de zomervakantie en na de 
zomervakantie t/m een week voor de herfstvakantie.  

  
PMR zoekt contact.  

22.25     


