
 

 

Notulen MR vergadering 

Donderdag 24 september 2020 

 

Datum: donderdag 24 september 2020 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats:  OBS Twister 

 

 

1. Opening 

- Mirjam afwezig 

 

2. Definitief maken notulen MR vergadering van 2 juli 2020 

- Notulen zijn akkoord en kunnen gepubliceerd worden. 

Doorlopende actie op de actielijst. 

 

3. Mededelingen vanuit de directie  

- Schoolgids 

De nieuwe schoolgids is gebaseerd op de reeds eerder goedgekeurde schoolgids 

door de MR. Wijzigingen zijn in het oranje weergegeven. Aan de MR de vraag om 

deze te beoordelen. Zal tijdens de volgende MR vergadering afgestemd worden. 

Deze actie wordt opgenomen op de actielijst met deadline 8-10-2020. 

- Update Corona 

Er wordt bovenschools gekeken hoe het onderwijs ingericht /gecontinueerd kan 

worden wanneer meerdere docenten uitvallen mede in verband met Covid19. 

Meerdere scenario’s worden in kaart gebracht. 

Eén scenario wordt aan de MR voorgelegd. “Is het een optie om preventief, voor 

een vastgestelde periode, over te gaan op een 4 daagse lesweek. Met daarnaast 

maximaal 1 dag thuisonderwijs?”  

Voor de groepen welke nog vrij zijn op de vrijdagmiddag zal het gaan om een 

halve dag thuisonderwijs.  

Hiermee kan een buffer worden gecreëerd om onverwachte uitval bij een 

stijgend ziekteverzuim zo veel mogelijk te voorkomen.  

 

De MR leden zullen binnen twee weken met input komen voor Annet. 

Zij kan deze vragen en /of opmerkingen meenemen in de verdere uitwerking van 

dit scenario. 

Komt op de actielijst te staan met deadline 8-10-2020. 



 

- Enquête ouder tevredenheid 

De uitwerking van de enquête volgt op korte termijn. 

Mark zal helpen met de grafische weergave. 

 

4. Bespreken mogelijkheid introductie maximale leerlingen instroom groep 1 

(doorgeschoven onderwerp vanuit MR vergadering 2 juli 2020) 

- Na onderzoek blijkt dat de school samen met de MR een leerling maximum per 

schooljaar mag vaststellen. Dit moet wel tijdig zo verwoord zijn in de schoolgids. 

Met het docententeam is dit onderwerp besproken. Een opname grens van 32 

leerlingen in groep 1 zou gevoelsmatig ideaal zijn. Dit maximum zou vanaf heden 

gaan gelden. Bij het bereiken van 32 leerlingen volgt een wachtlijst. Dit omdat 

OBS Twister geen extra kleuterklas kan financieren. Andere oplossingen middels 

combi klassen heeft niet de voorkeur. De kwaliteit kan OBS Twister dan niet meer 

waarborgen. Tijdige aanmelding van kinderen is zeer aan te raden. Verzoek van 

de MR om in Social Schools hier met regelmaat aandacht aan te schenken. MR is 

akkoord om dit nu op te nemen in de schoolgids. Voor dit jaar verwachten we 

niet aan de instroom van 32 kinderen te komen. Een tijdige communicatie is 

daarmee gewaarborgd. 

Hierbij wel de kanttekening om broertjes en zusjes (bij een tijdige aanmelding) 

voorrang te geven in de wachtlijst. 

 

5. Mededelingen vanuit GMR (+vergaderdata) 

- Vergaderdata : 10 november, 15 december, 9 maart, 20 april en 15 juni. 

- GMR bestaat op dit moment uit 6 personen. Deze kan nog aangroeien naar 10 

personen. 

- Mark is nog steeds beschikbaar voor de GMR maar niet in de rol van secretaris. 

Dit zal aan Kim worden doorgegeven. 

 

6. Vacature MR De Ronde Venen: OPR Passenderwijs: interesse? 

- Geen kandidaten. 

 

7. Ontvangen MR mails en informatiedocumenten 

- Geen berichten ontvangen. 

 

8. Doornemen actie en besluitenlijst opgesteld op 2 juli 2020  

- Respectprotocol is bijgewerkt en staat op de website. 

 

9. Rondvraag 

- Nieuwe data MR vergaderingen 2020 

o 19 november 19.30 uur 

o 17 december 19.30 uur 

 

 


