
 

 
 
Notulen 121e MR-vergadering dinsdag 6 oktober 2020 
 
Aanwezig: Patrick, Esther, Jenny, Lobke, Marjana, Susanne, Evelien (notulen) en later Geert- 
Jan via Teams. 
 

• Notulen van de 120e vergadering zijn hierbij vastgesteld en goed gekeurd 
 

• Taakverdeling MR: Evelien zal komend schooljaar de notulen maken en Lobke zal de 
agenda opstellen in overleg met Patrick en Geert-Jan. 

 
• Er wordt binnen school gezocht naar een MR-lid vanuit de personeelsgeleding. 

 
• Coronamaatregelen Arcade: 

Geert-Jan geeft aan dat na de eerste schoolweek er veel ziekteverzuim speelt bij 
personeelsleden. Het is lastig om voldoende personeel te vinden en dit kost veel tijd. Iedere 
week krijgt de Arcade vanuit PROO aangescherpte maatregelen met daarin aangegeven wat 
leerkrachten moeten bieden aan kinderen die ziek thuis moeten zijn (hoeveel werk 
meegegeven moet worden en mogelijkheden tot online les volgen). Aanstaande donderdag 
zal in de teamvergadering worden besproken hoe leerkrachten dit moeten vorm geven. Er 
wordt geopperd dat een collega die het meest ervaren is met online les geven collega's live 
kan ondersteunen om de drempel te verlagen. Het lijkt belangrijk dat er scenario's worden 
uitgeschreven hoe er gehandeld gaat worden als een enkel kind ziek thuis moet blijven en 
online les moet krijgen, maar ook voor als er grotere groepen tegelijk online les moeten 
krijgen. Geert Jan geeft aan dat deze scenario's gemaakt gaan worden. 
 
Uit het onderzoek naar het ventilatie systeem is gebleken dat de Arcade voldoet aan het 
bouwbesluit. Om voldoende te kunnen ventileren zullen grotere ramen moeten worden 
ingebouwd. Hiervoor moet gewacht worden op toestemming van de gemeente. Het 
ventilatiesysteem moet beter onderhouden worden, dit is belegd bij iemand van PROO. 
 

• Jaarplan 2020-2021 
Het concept plan is af en wordt nu gemaild aan de MR-leden door Geert -Jan. 
 

• Meerjaren schoolplan: moet aan begonnen worden. MR-leden willen hierover graag 
meedenken en zullen betrokken worden. 

 
• Evaluatie schoolplan 2019-2020: verslag is rondgestuurd. 

 
• Concept schoolgids: MR komt met feedback voor Geert-Jan. 

 
• Website: er is een nieuwe tijdelijke website die nog niet af is, maar wel al deels 

gevuld. Een externe persoon is ingehuurd om deze te bouwen. MR krijgt gegevens 
om te bekijken en feedback te geven. 

 



Wat verder ter tafel komt: 
• Ouders ervaren het als positief dat er vanuit de leerkrachten wekelijks een update of 

bericht wordt gestuurd over wat er in de klas speelt. 
 

• Het aantal zittenblijvers afgelopen jaar was hoger dan andere jaren. De oorzaak 
hiervoor gaat nog in kaart gebracht worden en teruggekoppeld aan de MR. Door het 
werken met kindgericht onderwijs kan hier in de toekomst mogelijk een verschuiving 
gaan plaats vinden. Er wordt aangegeven dat de niveauverschillen binnen school erg 
groot zijn en dat kinderen op de Arcade veel kansen geboden krijgen om het op onze 
school te redden. 

 
• Waarom staan er hekken rondom het plein? Omdat de grond enorm verzakt is en 

kinderen zo over het hek konden springen naar de sloot toe. De gemeente is aan het 
ophogen en daarna zullen de hekken weer verdwijnen. Geert - Jan zal hierover wat 
informatie in de nieuwsbrief aan ouders zetten. 

 
• Esther deelt hoe de eerste GMR vergadering is geweest. 

 
Actie punten voor volgende vergadering 
- Uitwerken verschillende Corona scenario's     Geert Jan 
- Check bij Bernadette MR-jaarplanning onderwerpen en hoe  
  documenten uploaden naar de website     Lobke 
- Voorstel voor nieuwe vergaderdata komend schooljaar   Patrick 
- Doorgeven vergaderdata aan Angelique voor in schoudercom  Geert Jan 
- Vergaderdata op website zetten      ? 
- Concept jaarplan doorlezen voor volgende vergadering    Ieder 
- Toesturen inloggegevens voor nieuwe website    Geert Jan 
- Bekijken nieuwe website en feedback geven    Ieder 
- Concept schoolgids feedback delen met GJ uiterlijk eerste  
   week november       (Marjana) Esther, Susanne  
- Doorgeven aan GMR wie onze voorzitter is     Esther 
- Agenda van GMR-vergadering delen met MR    Esther 
- Stukje voor de nieuwsbrief       Lobke? 
- Terugkoppelen oorzaak groter % zittenblijvers aan MR   Geert Jan 
 
 
 
 
 


