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Datum: 21 januari 2021 Tijd: 19.30u digitaal   Notulen nummer: 2021_4 

Aanwezig:    Ellen de Boer 

Peter Fiechter (voorzitter) 

Stephanie Kervezee 

Merel Leeuwenburgh 

Karin Merckens 

Hendrik Metselaar 

Bart Naaijkens (notulen) 

Ben van de Pavert 

Femke Privé (directie)  

Sazia Rasheed 

    Vanessa de Rijck  

Afwezig:   - 

Genodigden:   - 

 

Agenda  

1) Opening 

2) Verslag vergadering 10 december 2020 

3) Mededelingen vanuit de directie 

4) Update nieuwbouw 

5) Update klimaatcontrole procedure locatie VHB 

6) De lockdown: thuisonderwijs en scenario’s mochten de scholen op korte termijn 

weer open gaan 

7) Documenten ouderbetrokkenheid, rapportencyclus en huiswerk 

8) Nationaal Schoolontbijt 2021 

9) Rondvraag 

 

 

1. Opening 

Peter opent de vergadering. Er zijn geen opmerkingen of mededelingen.  
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2. Verslag vergadering 10 december 2020 

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. 

 

3. Mededelingen vanuit de directie 

Er zijn geen mededelingen vanuit de directie, buiten de agendapunten. 

 

4. Update nieuwbouw 

Femke licht de laatste stand van zaken rond de bezwarenprocedure toe. Afgelopen week 
heeft DHS contact gehad met de gemeente. De gemeente heeft een verlenging voor de 
besluitvorming gevraagd: rond 12 maart zou nu bekend moeten worden of de vergunning 
terecht is afgegeven. Vervolgens zal worden beoordeeld hoe verder. 

 

5. Update klimaatcontrole nieuwbouw VHB 

Femke licht de laatste -haar bekende- stand van zaken rond de vergunningaanvraag toe 
(vergunning benodigd voor aanpassing van het klimaatcontrolesysteem). Bij de aanvraag lijkt 
DHS niet de juiste stappen te hebben gevolgd, waardoor het traject nu stil ligt. Femke gaat 
met DHS in gesprek over welke vervolgstappen nodig zijn om dit vlot te trekken. Zodra zij 
reactie heeft gekregen, koppelt ze dit aan de MR terug.  

 

6. De lockdown: thuisonderwijs en scenario’s  

In aanloop naar de MR-vergadering was nog de hoop dat de scholen eind januari weer open 
zouden gaan. Op de dag van de vergadering bleek deze datum alweer verschoven naar 8 
februari. Er is gesproken over de ervaringen met het thuisonderwijs en over de 
lesonderdelen die door het thuisonderwijs niet door kunnen gaan. De leraren geven aan 
tevreden te zijn over hoe het thuisonderwijs gaat (naar omstandigheden) en horen terug van 
ouders dat zij dit ook positief ervaren. Het overgrote deel van de kinderen doet goed thuis 
het werk. Op basis van onder andere Snappet kan ook gevolgd worden of kinderen op hun 
eigen niveau presteren. De leerkrachten merken wel dat kinderen het steeds moeilijker 
vinden, en spreken hun dank uit aan de ouders voor het telkens weer mee motiveren van de 
kinderen. De ervaringen met de online lessen zijn goed, kinderen treffen elkaar ook in 
groepjes, en er wordt extra geïnvesteerd in de zorgkinderen. De leraren geven verder aan 
veel moeite te doen om kinderen van anderstalige ouders het juiste werk te laten doen. Dit 
vergt extra investering in de communicatie via MSI/Whatsapp.  
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Aandachtspunt is dat sommige ouders minder goed doorgeven wanneer hun kind niet 
aanwezig zal zijn in de online-les (bv in verband met tandartsbezoek). Hier zal in de 
Lispeltuut aandacht aan worden gegeven.  

Door het langer durende thuisonderwijs, kunnen bepaalde lesonderdelen en activiteiten niet 
door gaan. Zo wordt het levelwerk tijdelijk niet centraal begeleid, naar aanleiding van de 
ervaring tijdens de eerste lockdown (kinderen zetten zich er zeer beperkt aan). Kwink / 
sociaal-emotionele ontwikkeling kan minder aandacht krijgen. Qua lesprogramma wordt wel 
gewoon ingezet op nieuwe stof (het reguliere programma) en niet alleen op herhaling, 
waarmee de lessen gewoon zoals in de klas worden gegeven. Mogelijk gaan de lessen wel 
in een iets trager tempo. Ook wordt er maatwerk toegepast op basis van de behoefte van de 
groep. Zodra de scholen weer open kunnen, kan worden beoordeeld waar het nodig is om in 
te halen. Na twee weken terug op school zal de Cito weer worden afgenomen. Femke 
verwacht op groepsniveau geen grote hiaten (op basis van de resultaten in Snappet voor 
groepen 4 t/m 8). Groep 3 krijgt bijzondere aandacht, omdat deze groep twee lockdowns in 
een belangrijke ontwikkelfase heeft gehad (eerst in groep 2, nu in groep 3). Directie is trots 
op hoe goed (de leraren van) de groepen 3 het doen. 

Voor wat betreft de doelen van het jaarplan, ligt op dit moment het kiezen van een nieuwe 
methode Engels stil. Ook de ontwikkeling van het DIM is vertraagd. Het thematisch 
ontdekkend leren wordt nu anders ingevuld. Oudercommunicatie is juist geïntensiveerd, 
maar vindt plaats op een andere manier (bv geen workshopavond).  

 

7. Documenten ouderbetrokkenheid, rapportencyclus en huiswerk 

Ondanks corona gaat de ontwikkeling van de kwaliteitskaarten gewoon door. Femke heeft 
deze drie kaarten geagendeerd als voorbeeld. In de kaarten worden alle afspraken die op 
school worden gehanteerd vastgelegd. In de MR wordt stilgestaan bij de kaart over 
ouderbetrokkenheid, en de nieuwe afspraken rond ouderinloop bij de kleuters.  

 

8.  Nationaal Schoolontbijt 2021 

Er zal worden verkend of het mogelijk is om bij de start van het Nationaal Schoolontbijt op de 
locatie VHB opnamen te maken. Besproken wordt om mogelijk 1 jaar aan het Schoolontbijt 
mee te doen, ook om de dit schooljaar gemiste kerstdiner, paaslunch, etc. in te halen.  

 

9. Rondvraag 

 Karin vraagt of de inspectie nog langs gaat komen zoals eerder aangegeven. Femke 
geeft aan dat het (eventuele) Inspectiebezoek naar achter in de tijd is geschoven. 
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 Besproken wordt een filmpje te maken van de MR-leden, om zich voor stellen aan de 
ouders.  

 Vanessa geeft aan dat het abonnement op het MR Magazine is opgezegd. Voor dit 
jaar wordt het abonnement wel betaald. Dit wordt verrekend met de contributie aan 
de MR van de school (actie Femke/Vanessa). 

 

 


