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NOTULEN 
Schooljaar 2021-2022 
 

Soort vergadering MR vergadering 2 
Tijd   19.00 uur 
Locatie   De Kreek’l 
Datum   24-11-2021 
Notulist  Gabby 
Aanwezig  Luc (voorzitter), Ankie, Gidi, Astrid, Gabby, (Melinda afwezig) 
 
1. Welkom Gidi 

 

2. Opening, vaststellen agenda (De leerlingraad wordt een andere keer uitgenodigd i.v.m. 

actuele Corona situatie op de Kreek’l) 

 

3. Notulen vergadering MR 1 (27 september 2021) 

De notulen van de MR 1 vergadering van 27 september 2021 is akkoord bevonden. 

 

4. Corona & Krentenbaard 

-De krentenbaard is op school zo goed als weg. De school heeft hierover geen contact meer met 

de GGD. 

-Corona: 

In alle groepen zitten op dit moment kinderen thuis, waarvan verschillende kinderen die positief 

getest zijn. In groep 7/8 zijn verschillende kinderen met een positieve test en gisteren 

(dinsdagmiddag) is die groep in quarantaine gegaan. Er zijn een aantal kinderen in die klas die 

immuun zijn en daarom toch naar school komen om het online programma daar te volgen.  

We hebben vandaag een studiemiddag gehad waarvan we een deel hebben besteed aan de 

kwaliteitskaart Corona. Verder zijn er een aantal dingen geschrapt in activiteiten na school om de 

werkdruk bij de collega’s te verlagen. Het team vindt het belangrijk dat kinderen online 

aansluiten in de les.  

Losse Corona punten: 

-fysiek onderwijs gaat voor online onderwijs. 

-het mengen van groepen doen we wel onderwijsinhoudelijk (bv kernconcepten) en het  

“extra” niet (bv community en het sinterklaascircuit).  

-de focus blijft op het primaire proces. 

-ouderinloop van 13 december 2021 gaat niet door. 

-Sinterklaas en kerst gaan de groepen in eigen klas vieren. 

 

 

5. Wereldoriëntatie  

Dit punt is doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
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6. Hoogte ouderbijdrage vaststellen 

De ouderbijdrage blijft op 35 euro staan. Vorig schooljaar was dit 20 euro vanwege de Corona. 

De OR wil dit jaar voor het eerst een betaalverzoek sturen voor het innen van dit bedrag. De brief 

voor de ouders blijft hetzelfde. De oudergeleding heeft het bedrag vastgesteld.  

 

7. Jaarplan 21-22 

We hebben de afgelopen periode 1 studiedag en 1 studiemiddag gehad met het team.  

10 november heeft het team in de ochtend bij elkaar gezeten over het begrijpend lezen en in de 

middag is het team met didactische vaardigheden bezig geweest.  

Vanmiddag (24 november) stond het Critical Skills op de agenda bij het team en de 

kwaliteitskaart van Corona. 

Verder heeft het team ook collegiale consultatie. (Leerkrachten gaan dan bij elkaar kijken in de 

klassen en ondertussen staat er iemand van “Qrabbl” voor de groep.) 

 

8. Mededelingen school 

-Audit rapport (4 oktober 2021): Dit rapport is besproken. We hebben de complimenten 

gekregen. 

-Bezoek CVB (10 november 2021): We hebben over het bezoek gesproken. Het CVB is in alle 

groepen wezen kijken. Verder zijn de ouders, leerlingen, directie en leerkrachten in gesprek 

gegaan met het CVB. Het zijn positieve gesprekken geweest. Er was wederzijdse waardering en 

de sfeer was goed in de school.  

-De groepen 4, 5 en 6 zijn na de herfstvakantie gesplitst. Er heerst nu rust en structuur in deze 

groepen. 

-Quinty is begonnen met haar LIO-stage in groep 1/2A. Femke is op de achtergrond in de klas en 

zij gaat groep 7/8 begeleiden.  

 

9. Informatie van de GMR 

Er zijn van de GMR twee verslagen van oktober en november. Hier waren geen bijzonderheden. 

 

10. Taakverdeling MR 

In januari komt Luc voor de laatste keer naar de MR vergadering. Hij zorgt dan nog voor de 

agenda. 

Gidi gaat de taak van voorzitter van Luc overnemen.  

 

11. W.v.t.t.k. 

Data MR 2021-2022 

-MR 3: 17 januari 19:30 uur 

-MR 4: 15 maart 19:30 uur 

-MR 5: 10 mei 19:30 uur 

-MR 6: 30 juni 18:00 uur 
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Agenda punten voor de volgende vergadering: 

-Wereldoriëntatie  

-Begroting 

-traktatie en lunch op een gezonde school 

-Jaarplan (op elke MR vergadering laten terugkomen) 

-Leerlingraad uitnodigen 

-Luc moet de Inlogcodes van de GMR doorgeven  

-Cursus MR in de gaten houden 

 


