
                                        
 

                                              7 oktober 2020 
 
Aanwezig : Mark, Annemarie, Marije, Annelotte, Elly, Peter, Ellen 
 

 
1.Opening 
 
 
2.Vaststellen agenda: 
Toegevoegd punt : huidige situatie groep 4 . 
Er zijn geen opmerkingen over de vorige notulen. 
 
3.Goedkeuren van de notulen 
Er zijn geen aanpassingen of aanvullingen op de vorige notulen.. 
 
4.Mededelingen en vragenronde met directie 
 
Aanbouw lokalen school (update) 
Rond december 20 /januari 21 wordt aanvang bouw verwacht. Zeer waarschijnlijk maart 
2021 afronding. 
 
Aanloop nieuwe kleuters : aantal rondleidingen groeit, aanmeldingen nog niet. 
Bij verhuizingen valt op dat er in de regio het meest voor de Mient gekozen wordt.    
 
Door de corona maatregelen zien ouders elkaar onderling vrijwel niet. Het zou wenselijk zijn 
om na te denken over een vorm waarin ouders elkaar bijvoorbeeld in kleine groepjes digitaal 
kunnen zien en spreken over bepaalde onderwerpen ( waaronder bv. de afsluiting van de 
Kinderboekenweek). Peter nodigt Annemarie uit om daarover van gedachten te wisselen. 
 
Traject met Jan Tolhuis in de school 
Jan begeleidt ons in het verder ontwikkelen van : het vergroten van de autonomie van 
kinderen en het zichtbaar maken van de doorgaande lijn hierin op school . Er zijn al eerste 
stappen gemaakt in elke groep door het invoeren van flexplekken in de klas. Dit is nog 
spannend om uit te proberen en heeft fine-tuning en begeleiding nodig. Hierin speelt Jan 
een rol door ook , samen met Peter , in de klassen te komen kijken en gesprekken te voeren 
met de leerkrachten.  
 



Corona   
Peter deelt met alle ouders via Social Schools een update van het protocol bij ziekte. 
 
(Blow-)container jeugd in het park (update) 
Op 20 oktober a.s. hebben Peter en Mark een gesprek met vertegenwoordigers van 
gemeente, jongerenwerk, politie en SAS. Insteek zal zijn om een nieuwe plek voor de 
container te krijgen waar enige toezicht mogelijk is.  
 
Evaluatie personeelsbeleid 
Peter is erg tevreden hoe het nu gaat. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden. 
 
 
Update situatie groep 4  

De Mient en de MR vinden het van belang dat elk kind de aandacht krijgt die hij of zij 
verdient zodat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen. Daarnaast willen we dat de school 
een goed werkklimaat biedt voor de leerkrachten, zodat zij duurzaam en gezond hun werk 
kunnen blijven uitvoeren. Een groep binnen de school is hiermee niet in balans. Er worden 
gesprekken gevoerd met ouders en leerkrachten om dit in goede banen te leiden.  
 
5. Rondvraag met directie  
Geen. 
 
6.Te bespreken zonder directie  
Er zijn geen ingekomen stukken te bespreken. 
 
7.Rondvraag 
Peter informeert de MR dat er op 22/10 een (digitaal)  thema-onderzoeks gesprek zal 
plaatsvinden met de inspectie.  
Steekproefsgewijs zijn er vijf scholen gekozen binnen Surplus die dit gesprek met de 
inspectie in het kader van kwaliteitszorg zullen gaan voeren. 
Aan dit gesprek wordt geen inspectieoordeel verbonden en wordt er geen verslag van 
geschreven. 
   
 
De volgende MR vergadering is op dinsdag 17 november 2020. 
 
Sluiting. 
  
 
 
 
 
 


