
Notulen         woensdag 24-11-2021 
 

1. Opening, 20:02 
 

2. Jaarplan school / meerjarenplan 
Geen op- of aanmerkingen vanuit de oudergeleding MR. 
Het bestuur gaf aan dat het een ambitieus plan is, we mogen keuzes maken. Dit hebben we 
ook gedaan. Het punt ‘onderzoek nieuwe rekenmethode’ schuiven we door naar volgend 
schooljaar. Dit omdat we voor groep 4 t/m 8 erg tevreden zijn over de huidige methode. 
Voor groep 3 missen we wat onderdelen maar deze vullen we zelf aan. 
 

3. Voortgang ARBO / BHV / risico inventarisatie 
Risico inventarisatie → er kwamen enkele punten naar voren (o.a. keuring ladders, goals die 
vastgezet moeten worden) maar geen enkel punt heeft urgentie. 
BHV → scholing is op 06-12 (als deze door kan gaan). Er starten 2 nieuwe leerkrachten aan 
de cursus BHV zodat er elke dag minimaal 2 leerkrachten op school aanwezig zijn met BHV. 
 

4. Bereiken nieuwe leerlingen / folder / reclame 
We houden geen opendagen maar de ouders kunnen een afspraak maken om de school te 
bezichtigen. Dit omdat er dan meer tijd is om een goede rondleiding en goede informatie te 
geven. 
Sanne vraagt het werkdocument van de flyer van vorig jaar aan de broer van Inge Reinders. 
Deze passen we dan aan en dan kan hij in Over d’n Dam en als poster bij b.v. de bibliotheek 
en Onder d’n Plag. 
 

5. Inloopdagen / kijkdagen 
Zie punt 4. 
 

6. Corona maatregelen 
De afspraak is per groep 45 minuten online instructie, dit wordt tijdens de vergadering van 
25-11 nog besproken aangezien dit nu niet bij elke groep zo lijkt te zijn. Daarnaast is er voor 
de kinderen veel tijd om vragen te stellen. 
Ons beleid is dat de kinderen de basisvakken aangeboden krijgen (rekenen, spelling, 
lezen/taal). Ook bieden we schrijven aan.  
Creatieve vakken en wereldoriëntatie kunnen gegeven worden maar dit is niet standaard. 
Kinderen geven thuis wel aan dat ze prettig vinden om daar ook wat opdrachten voor te 
krijgen. 
 
Wat te doen als de halve klas nog thuis zit? Krijgt de hele groep dan thuis online onderwijs of 
komen de kinderen die wel mogen al naar school? Hoe zorgen we dan dat de kinderen thuis 
als op school kwalitatief goed onderwijs krijgen? Hier komen we in de teamvergadering van 
25-11 op terug.  
 

7. Kandidaat MR oudergeleding 
Maaike Hendriksen heeft aangegeven eventueel in de MR te willen. Verder geen reacties. 
In het volgende prikbord wordt het oproepje nog een keer geplaatst.  
 

8. Sluiting, 21:01 
 
To do list: 
Sanne → werkdocument flyer 
Noortje → herhaling oproepje MR lid in prikbord 


