
MR-vergadering 

 
Datum:   Maandag 1 februari  
Tijd:   18.30 – 20.00 uur  
Plaats:   Via Meet 
Verslag:             Ivar  
Aanwezig Ivar, Esther, Eva, Maarten-Jan, Marijke (directie) 
 

Onderwerp Bijlage  Doel   Notulen  

Opening   Verwelkomen van 
de MR.-> nalopen 
actiepunten 

De voorzitter heet iedereen welkom.  
  

Rondvraag & 
mededelingen   

 Beantwoorden van 
vragen en korte 
mededelingen 
mededelen.  

Arbo ronde 

- Marijke heeft contact gehad met Ivar, zij lopen 

de ARBO ronde op 05-02. 

 

Inspectie 

- Marijke heeft het onderzoeksverslag van de 

inspectie rondgestuurd 24-11 

 

Thuisonderwijs 
/ corona 
periode  

artikel NHD 
en link 
(bijgevoegd) 
 
 

Op de hoogte 
komen van : 
-Afname LVS 
-Hoe denken we 
over 
achterstanden? 
-Inzet subsidie 
 
 

Afname LVS 

LVS afnames stonden gepland voor januari, maar 

door de sluiting van de school is dit verplaatst. 

Masha houdt alles in de gaten met betrekking tot 

afname LVS. Tot de vakantie zijn er nu nog 2 

weken, na de vakantie ook 2 weken, daarna 

begint LVS periode 

Studiedag 

Studiedag stond gepland voor 5 maart. Voorstel is 

om dit te verplaatsen naar 16 april, oudergeleding 

ziet hierin geen probleem 

 

Achterstanden door corona  

Dit speelt niet alleen op de Trimaran maar is een 

meer landelijk en vraagt ook om een landelijke 

aanpak. (Esther) 

Alles wordt gemonitord en er is veel oog voor 

persoonlijke aandacht. Meer persoonlijke 

inzichten zullen duidelijk worden na de Cito. (Eva) 

Binnen de PO raad is er een task force voor een 

langere termijn aanpak. 

Door deze geheel andere situatie is niet alleen de 

vraag of en hoe groot de achterstanden zijn, maar 

wat zijn de psychische gevolgen van de hele 

situatie. (Esther, Ivar) 

Op schoolniveau, bestuursniveau is wel oog voor 

de situatie. (Marijke) 

Door de hele situatie zijn er ook kinderen 

mediawijzer, zelfstandiger. 



De algehele vraag is ook wel of je kan spreken 

van een achterstand, zoals ook in het 

krantenartikel uiteen wordt gezet. 

 

Inzet subsidie 

- Subsidie aangevraagd en goedgekeurd.  

4youngtalent is ingeschakeld om te ondersteunen 

Voor de diverse groepen zijn er verschillende 

aanpakken  

groep 1, 2, 3  

extra begeleiding juf 

groep 4 en groep 5, 6  

speciale aandacht automatiseren 

groep 7 en 8  

verlengde schooldagen  

Opzet: Groep 8 à 10 kinderen, gedeeld 7 en 8 

3 middagen 1.5 uur per middag een apart 

onderwerp 

Verschillende gerichte onderwerpen 

werkwoordspelling, redactiesommen 

 

 

Extra vraag m.b.t. coronomaatregelen  

Bij quarantaine van een klas of bij testen.  

Direct een back up pakket ook meteen 

thuisgebracht de dag erop volgend. 

Strategisch 
plan / 
schoolontw 

Strategisch 
plan - update 
(bijgevoegd) 

De MR is op de 
hoogte van het 
actuele strategisch 
plan en 
schoolontwikkeling 

Update 

Eva geeft aan dat er informatie is toegevoegd met 

betrekking tot Snappet. 

De rekencoordinatoren zullen met de de overige 

leraren een bijeenkomst houden. 

 

Rekenmethode 

Voor 2 methodes is er een proeflicentie 

Simone gaat nog informatie inwinnen over 2 

methodes bij een andere school 

 

Rapportfolio’s 

eigenaarschap 

het gebruik van grafieken 

per blok een eigen score van de leerling om beter 

inzicht te verkrijgen 

1e blad van het rapport wordt samen met de 

leerling gemaakt, met name ook over het gedrag 

 

Kleuters zullen met de leraar het rapport 

samenstellen 

 

Het komende rapport zal nog het oude rapport 

zijn, maar een stukje wat de leerling zelf invult met 

een toelichting van de leraar onderaan 



Verslag 
vertrouwenspe
rsoon 

Verslag door 
Saskia 
(volgt nog) 

De MR is op de 
hoogte van wat er 
mogelijk speelt 
binnen de school.  

 
Volgende vergadering 

Begroting/form
atie + 
verduidelijkingsr
ondje 1 nog met 
Marijke 

 De MR is op de 
hoogte van laatste 
stand van zaken 

Begroting 

Volgende vergadering op de agenda 

 

Verduidelijkingsrondje Marijke 

- We mogen nog met 7 groepen draaien 

- Rondleidingen op de agenda 

- Opvallend veel verhuizingen 

 

 
2e deel zonder directeur (rond 19.30) 

 

GMR bijgevoegd De GMR-notulen 
zijn gelezen, zodat 
vragen gesteld 
kunnen worden.  

Notulen GMR 

Geen opmerkingen.  

 

Werkplan MR 
 
 
 
 
 

aangepaste 
versie volgt 
nog 

Tweede blik, op 
weg naar 
definitieve versie, 
volgende keer 
vaststellen 
 

Opmerkingen werkplan MR 

Afkortingen eerst voluit schrijven of een 

afkortingenlijst, blijft work in progess 

Volgende vergadering weer op de agenda 

 

Scholing MR  Kiezen 
(scholingsbudget 
300 euro) 

Scholing MR 
Ivar wil de basistraining MR volgen en zal de 
gewenste datum aan Maarten-Jan doorgeven 
Ook al is het een basistraining feedback aan de 
rest van de MR over opgedane kennis zou 
waardevol kunnen zijn 

Rondvraag   Geen vragen 
 
Volgende vergadering 12 april 
 

 
Taakverdeling: 
Jaarverslag = Sigrid  
MR-verslag op site = Angela (administratie) 
 
 

 

 


