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Aanwezig: Elna,  Johan, Petra, Vera, Ruud en Resja 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. We heten Vera welkom. 
 
2. notulen 
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.  
 
3. WIG kaarten 
WIG kaarten zijn doorgenomen. De MR heeft de gelegenheid gehad om kritische vragen te stellen. 
Enkele vragen zullen worden teruggekoppeld naar de betreffende OOT’s . Aandacht is besteed aan 
de positie/ betrokkenheid van ouders. Petra heeft uitleg kunnen geven. De MR heeft vertrouwen en 
ziet de eerste evaluatie tegemoet.  
 
4. Advies verandering eindtoets 
Tineke heeft onderzoek gedaan naar verschillende toetsen en wat het beste bij onze school past. Er is 
uitgelegd waarom een andere eindtoets wenselijk is. Van diverse toetsen zijn de voor- en nadelen 
bekeken. De conclusie is getrokken dat route 8 het beste aansluit bij de wensen. Tevens wordt door 
Tineke het advies gegeven om een pilot te draaien voor het afnemen van de ADIT voor groep 7 om te 
kijken of deze extra waardevolle informatie kan geven. Zowel oudergeleding als personeelsgeleding 
gaan akkoord. 
 
5. Begroting/ leerlingen aantallen 
Leerlingaantallen blijven nagenoeg gelijk. We verwachten weer te starten met ong. 124 leerlingen. Er 
zal dus ook komend jaar een formatie gemaakt worden op basis van 5 groepen. Het team gaat verder 
aan de slag met het werkverdelingsplan. De eerste stap is het formeren van de groepen.  
 
6. Schoolontwikkeling (thematisch werken, wat speelt) 
- Ervaringen inloop einde vorige thema 
Ouders mochten om 14.00 uur binnen lopen om naar de werken van de kinderen te komen kijken. 
Het team had toen pauze, waardoor er geen contactmoment tussen leerkracht en ouder was. MR 
oudergeleding heeft het advies gegeven om met het team te bespreken wat het doel is van een 
inloop van ouders en dit vervolgens zo in te richten dat doel gerealiseerd kan worden. 
 
- Protocol corona 
De directeuren van Skipov hebben crisisberaad gehad. Conclusie is dat Sinterklaas en Piet naar de 
scholen mogen komen, maar dat hulpouders niet aanwezig mogen zijn. Tijdens de hoge corona 
besmettingen onder de kinderen op onze school, is er snel en adequaat gehandeld. Dit heeft ook snel 
zijn effect gehad. Het protocol is doorgenomen. Het MR kiest ervoor om nu geen extra maatregelen 
te nemen, zodat het onderwijs in zijn huidige vorm kan blijven bestaan. 
 
- Vertrek leerkracht groep 7/8  
Kinderen hebben de aankondiging van het vertrek van Bjordi persoonlijk opgepakt. Dit zal door 
Judith in de klas nog besproken worden met de kinderen. Petra zal in overleg met Paul bekijken of er 
in communicatie naar ouders nog iets nodig is. 
 
10. Bijzonderheden GMR/ OR/ Leerlingenraad 
- GMR notulen doorgenomen. 
- Lighthouse team is nog niet van start. Er zijn wel aanmeldingen hiervoor. 
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- Aanschaf korfbalpaal vanuit Leerlingenraad: goedkeuring is niet doorgekomen bij Petra. Zij gaat hier 
mee verder met het Lighthouse team, wanneer ook meer duidelijkheid is over de verbouwing. 
- OR: Laatste vergadering online. Huishoudelijk regelement geactualiseerd. Gekeken naar activiteiten 
die eventueel wel uitgevoerd kunnen worden. Meer kan er op dit moment niet. Op zoek naar andere 
fotograaf.  
 
11. Mededelingen, ingekomen stukken 
- Plannen verbouwing zijn gepresenteerd. Tekeningen architect zijn met elkaar bekeken.  
 
12. Rondvraag 
Geen vragen. 
 
13. Afsluiting  
22.00 uur sluit voorzitter de vergadering. 


