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Notulen MR-vergadering dinsdag 20 september 2022 
 
 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Om 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Een aantal punten wordt naar voren gehaald i.v.m. 
het vroegtijdig vertrek van Rina deze vergadering. 
 
2. Draaiboek corona scenario’s 
Op 1 juli 2022 heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 funderend onderwijs 
gepresenteerd. Hierin staan vier scenario’s voor de aanpak van het virus en de bijbehorende 
maatregelen voor het onderwijs. Van scholen wordt verwacht dat zij voor hun eigen context een 
draaiboek per scenario opstellen. Uiterlijk 1 oktober 2022 moet het draaiboek bij de 
medezeggenschap liggen ter instemming.   
Het draaiboek van Route 0513 Is nog niet klaar. Het format is als bijlage toegevoegd voor een indruk 
ervan. Rina geeft mondeling uitleg bij het draaiboek en hoe Route dit wil invullen. Zodra het ingevuld 
is, zal dit naar de MR gestuurd worden ter instemming. Rina wil wel graag advies van de MR-leden 
waar school voor zou moeten kiezen, wanneer er veel ziekte is onder het personeel waardoor maar 
50% van de leerlingen naar school zou kunnen.  
MR-leden voelen het meest voor de manier waarop het afgelopen keer was, nl. op achternaam van 
de leerlingen. Op die manier gaan wel alle kinderen van 1 gezin dezelfde dagen naar school. 
Sita: hoe zit het met noodopvang tijdens corona? 
Rina: de scholen moeten daar zelf voor zorgen. 
Sita: hoe gaat het met de kleuters als er thuisonderwijs gegeven moet worden? 
Rina: het is wel de bedoeling dat ouders dan de opdrachten voor de kleuters zelf thuis doen. Ze zal 
eraan denken om dit ook heel duidelijk te communiceren met de ouders. 
 
3. Mededelingen school 
• Schooljaarplan 2022-2023 en evaluatie jaarplan 2021/2022 

MR vindt het een duidelijk plan en heeft vooralsnog geen vragen. Ze geeft instemming hierop. 
• Start schooljaar 

Ietje de Vries is de nieuwe intern begeleidster en heeft een goede start gemaakt. Sowieso zijn 
alle units goed begonnen. 

• Willemijn Smit is zwanger en zal in de wintermaanden vervangen moeten worden. 
• De informatieavonden zijn geweest en goed bezocht. Binnenkort zullen ook de koffie-ochtenden 

weer starten evenals de kijkochtenden. 
• Begin september is de gezamenlijke ouderavond geweest, samen met Spring! en Kinderwoud.  

Er was een boeiende lezing van Marike van Berkhuysen. 
 
 
 
 
 

Aanwezig: Sita Hofma, Marrit Kuiper, Nico van der Wal, Harmke de Jager, Willemijn Smit 
Afwezig: Aaltje Krist 
Gast:  Rina Franke 



4. Ter vaststelling 
• Voorzitter: Marrit 

Vice-voorzitter: Nico 
Secretaris: Sita 
Vertegenwoordiger GMR: Sita 

• Notulen vergadering 13-06-2022 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen op website en ouderportaal worden 
gepubliceerd. 

• Jaarverslag MR 2021-2022 
Ook het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld en zal op website en ouderportaal 
worden gepubliceerd. 

 
5. Speerpunten MR komend jaar 
• Verkeersveiligheid rondom school 

MR-leden vinden de verkeersveiligheid ronduit dramatisch bij het wegbrengen en ophalen van 
de kinderen. 

• Traktatiebeleid 
Er komen nog steeds te veel zakken snoepen mee naar huis. 

• Hoe kan de MR een positieve bijdrage leveren om ouders tevreden over school te laten zijn? 
• Huisvesting 
• Het schooljaarplan 2022-2023.  

Dit zal om en om op de vergaderingen geagendeerd worden. 
Er wordt ook besloten om de vergaderingen gedeeltelijk zonder de directie te houden. De punten 
waarbij de directie nodig zijn, worden dan als eerste geagendeerd. 
 
6. Mededelingen GMR 
De eerste plenaire vergadering is maandag 26 september a.s. 
Maandag 14 november is de cursus medezeggenschap voor (G)MR-leden. Er gaan geen MR-leden 
naar de cursus dit jaar. 
 
7. Rondvraag 
Geen. 
 
8. Sluiting 
Om 20.25 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


