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Verslag MR vergadering donderdag 21 januari 2021 
 
Wisseling van de wacht 
Na 3 jaar heeft Erwin Jansen zijn zetel in de MR afgestaan. Wij zullen zijn waardevolle bijdrages aan de discussies 
missen, en niet op de laatste plaats zijn bijdrage als penningmeester van de MR. Maar niet getreurd, in Roel van 
der Loo, vader van Pleun en Saar (Groep 1/2C), hebben wij een capabele vervanger. Dank je wel Erwin, welkom 
Roel! 
 
Ervaringen van Lockdown 2.0 
We zijn ondertussen al bijna 3 weken actief met thuis onderwijs. De MR is zeer positief over de communicatie naar 
ouders, de heldere structuur in de planning, het vele contact dat leerlingen (kunnen) hebben met hun leerkracht, de 
hoeveelheid werk die leerlingen moeten uitvoeren, en ook de IPC opdrachten worden veel minder belastend ervaren als 
in de eerste lock down. Daarnaast is MS TEAMS een duidelijke verbetering t.o.v. Google hangouts. Oh, en natuurlijk de 
geweldige filmpjes iedere ochtend! 
Toch zijn niet er niet alleen maar positieve ervaringen. Zo was de transitie naar MS Teams wel een uitdaging voor zowel 
kinderen als vele ouders, en ging zo snel dat hierdoor sommige leerlingen toch ook wat zijn misgelopen. De lessen zijn 
leuk maar vaak (begrijpelijk) een beetje rommelig omdat kinderen vaak hun camera’s uit hebben staan of op een andere 
manier afgeleid zijn. En ook nu nog zijn, ondanks het concept dat de kinderen zelfstandig zouden moeten kunnen 
werken, de ouders er flink druk mee. Hierdoor komt ook niet altijd alles af. En het lijkt erop dat sommige ouders toch iets 
te makkelijk gebruik maken van de ‘noodopvang’, waardoor deze een grote belasting om het docententeam legt. Deze 
punten gaan met het docententeam besproken worden. Al met al is de MR heel erg tevreden over hoe de leerkrachten 
het allemaal verzorgen! 
 
Rapporten en oudergesprekken 
De rapporten zullen voor de carnavalsvakantie gereed zijn. Wel zullen hierin niet de punten van de BOOM toetsen 
verwerkt zijn, omdat die op dit moment afgenomen hadden moeten worden. Maar wachten met de 
oudergesprekken tot deze gegevens binnen zijn is volgens de MR niet wenselijk, omdat dan het eerste echte 
evaluatiegesprek op zijn vroegst eind Maart zou plaats vinden. De MR heeft alle vertrouwen in het oordeel van de 
leerkrachten, en zeker nu ouders hun kinderen zelf zien werken zou er voldoende basis moeten zijn voor een 
waardevol gesprek. Mocht er naar aanleiding van de BOOM toetsen vragen zijn dan kunnen ouders altijd alsnog 
een extra gesprek met de leerkracht aanvragen.  
 
Schooladviezen 
De BOOM toetsen die gepland stonden voor de tweede helft van januari worden uitgesteld. Hoewel de scholen 2 
weken langer de tijd krijgen om de onderwijskundige rapporten naar het VO te sturen is er dan nog geen eindtoets 
afgenomen. De MR vertrouwt erop dat de leerkrachten, die de kinderen al 1,5 jaar in de klas hebben, de leerlingen 
goed genoeg kennen voor een passend advies. Daarnaast hebben de leerkrachten al ‘positief maar realistisch’ de 
adviezen ingeschaald bij twijfel, conform het advies van de overheid. Zodra de leerlingen weer naar school kunnen 
zullen de BOOM toetsen zo snel mogelijk worden ingehaald. 
 
Update schoolplan 
In maart 2021 zal onze school weer een nieuw schoolplan presenteren, waarin beschreven staat in welke richting 
de school zich wil ontwikkelen tijdens deze planperiode (4 jaar) op het gebied van onderwijs, personeel en 
organisatie, huisvesting en kwaliteitszorg. Mede door de corona-maatregelen is onze directeur niet in staat 
geweest om alle voorbereidingen hiervoor te treffen. De MR ondersteunt het verzoek om deze deadline naar een 
later moment te zetten, om de zorgvuldigheid en kwaliteit te garanderen. 
 
Oudergelden 2021 
Zoals vorige MR vergadering al werd besproken is de vrijwillige ouderbijdrage officieel vastgesteld op €35,00. 
Ondanks enkele financiële tegenvallers stelt de MR toch deze verlaging (was al jaren €45,00) voor omdat dit 
bijzondere jaar mogelijk niet alle geraamde kosten ook daadwerkelijk gemaakt zullen gaan worden. Hoewel deze 
vrijwillig is, is de MR toch onaangenaam verrast door het lage aantal mensen dat de bijdrage had betaald. Een 
belangrijke reden om hem niet nog verder te verlagen. 
 
 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 16 maart januari 2021. 
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