
 
Notulen 21 september 2020 
Aanwezig: Jan, Eline en Renee 
 

1. Met KB : tijdens een koffiemoment, 25 september 2020, met Renée is het volgende 
besproken. 
Terugkoppeling start nieuwe schooljaar + verwachtingen dit schooljaar. 
 

- Het maken van beeldend materiaal voor ouders is heel prettig. Dit af en toe 
blijven doen. Bijvoorbeeld: Hoe ziet mijn ochtend eruit? Hoe werken we op 
het leerplein met instructies etc. De filmpjes waren heel leuk om te zien.  

- Snappet inloop; fijn dat dat doorgaat, zodat ouders betrokken kunnen blijven 
van de ontwikkelingen op Snappet.  Ouders moeten zich wel inschrijven van 
te voren.  

- Kinderen die langdurig thuis moeten blijven, vanwege COVID 19, krijgen zij 
huiswerk? Dit is af te stemmen met de leerkracht. De leerkracht kan dan geen 
thuisonderwijs organiseren, dus daar wordt mee bedoeld dat er geen 
persoonlijke feedback op dat moment wordt gegeven. De kinderen kunnen 
dan wel thuiswerken. Bij echt langdurige ziekte, wordt in overleg met school 
en ouders anders georganiseerd. Dit is afhankelijk van de situatie.  

- Zelfstandigheid: Dit koppelen we aan 1 poster met gedragsregels samen met 
de richtlijnen zelfstandigheid vanuit de Klankbordgroep. De gedragsregels 
komen uit de methode die we dit schooljaar gaan aanschaffen m.b.t. sociaal 
emotionele ontwikkeling.  

2. Evaluatie ‘informatieavond’ 
- Positief. Iedereen heeft er een leuke draai aan gegeven. Heel leuk om te zien 

en te horen. Leuk dat iedere leerkracht zijn eigen idee, op haar eigen manier 
heeft overgebracht.  

- AVG in de gaten blijven houden. Dit is gedaan, maar altijd goed om dit op te 
noemen. In Social Schools kun je overzichtelijk zien wie waarvoor akkoord 
heeft gegeven.  

- Filmpjes plaatsen voor algemeen gebruik? Misschien leuk om te gebruiken 
als promotiemateriaal waar kan vanuit de AVG wet. 

3. Communicatie/ ouderbetrokkenheid ouders en school 
- Organisatie met AC. Tot december activiteiten gepland.  
- Alles is afhankelijk vanwege corona. Hoe gaat alles verlopen, mogen en 

kunnen we bepaalde activiteiten organiseren. De AC heeft een globale 
planning gemaakt samen met juf Lianne.  

- We houden dit onderwerp scherp.  
4. Onderwerp volgende bijeenkomst met klankbordgroep 

Even in het team de volgende onderwerpen bespreken om met het team mee te 
denken.  

- persoonlijke ontwikkeling / creatieve ontwikkeling  
- talentontwikkeling  
- weerbaarheid 

 



 
5. MR academie (gratis e-learning) 

- Eline vraagt na bij Anna wat zij heeft gevolgd. Renee vraagt even na bij 
cluster m.b.t. animo e-learning. Wellicht een idee om scholen hiervoor samen 
te laten komen, zodat we het budget kunnen delen. (Helaas is er geen animo) 

6. Corona beleid 
- We maken gebruik van de beslisbomen vanuit de GGD.Deze wordt vaak 

vernieuwd n.a.v. de persconferenties.  
- Klassen die naar huis worden gestuurd vanwege zieke leerkrachten: Daar 

wordt eerst goed naar gekeken hoe we dit op school organisatorisch kunnen 
regelen. Dat het niet altijd kan is een feit in deze tijd. School doet er alles aan 
om ervoor te zorgen dat de kinderen op school kunnen zijn. Wordt er een klas 
naar huis gestuurd betekent dit ook dat er dus niemand is die de groep kan 
opvangen. We kijken wel kritischer naar groep 1 t/m 4. Deze groepen moeten 
zoveel mogelijk fysiek onderwijs krijgen. Van de groepen 5 t/m 8 wordt er 
meer zelfstandigheid verwacht. Een ouder kan altijd overleggen met school 
als het kind echt opgevangen moet worden als er fysiek geen les wordt 
gegeven aan die groep.  

7. Ouderbijdrage 
- Ouderbijdrage deel groep 7-8 kamp is teruggestort. Er is nog 1 gezin die nog 

geen kamp bijdrage heeft betaald. Verder zijn er veel ouders die de 
ouderbijdragen betalen. Dit is heel fijn.  

- Dit schooljaar wordt de ouderbijdrage 25 euro per kind. Dit vanwege dat we 
het afgelopen schooljaar niet alles hebben opgemaakt vanwege corona. De 
ouderbijdrage brief kan worden gemaild naar ouders. ( Is inmiddels gedaan) 

8. 1 oktober 2020 telling 
- 84 kinderen. 
- Er komen, dit jaar, nog nieuwe gezinnen op school vanwege verhuizing. Dit is 

wel na de 1 oktober telling.  
9. GMR/ MR 

- We zoeken nog steeds mensen voor de GMR van Stichting Surplus. 
- Jan en Eline sturen een voorstel stukje naar Renee. Deze worden ook 

geplaatst op de website. 
10. Stakingsgeld 

1200 euro, daar gaat het team over nadenken waarvoor zij het willen inzetten. Idee; 
misschien voor de tuin waar het Clusius College mee bezig is.  

11. Sint 
- Onze Sint heeft aangegeven niet meer als Sint te willen figureren. Vincent 

geeft aan dat hij niet meer op zijn gemak is in deze tijd, omtrent de zwarte 
Pieten discussie, en dat hij het met heel veel plezier heeft gedaan. We gaan 
goed uit elkaar en wij willen Vincent heel erg bedanken voor zijn liefdevolle 
jaren voor de kinderen. We gaan samen met de AC op zoek naar een 
vervanger. We hebben inmiddels als contacten gehad met wellicht een 
toekomstige Sint.  

12. Vaststellen overige data MR vergaderingen  
 



 
Vorige voorstel data: 
18-9  10 uur 
17-11 19 uur ( Pieter OTT GMR uitnodigen: Eline) 
11-01 + KB 
15-03 
19-04+ KB 
21-06 
Overige tijden worden in overleg afgestemd met alle MR leden.  


