
Notulen MR vergadering 

Donderdag 19 september 2021 

 

Datum: donderdag 19 september 2021 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats: OBS Twister (met mogelijkheid om via teams in te bellen) 

 

 

1. Opening 

Geen bijzonderheden. 

 

2. Definitief maken notulen MR vergadering van 3 juni 2021 

Notulen zijn akkoord en zullen op de website worden geplaatst. 

 

3. Mededelingen vanuit de directie 

 

Start schooljaar 2021-2022 

Annet spreekt haar dank uit naar Sabine en Sven voor de extra uren welke zij 

gedraaid hebben in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Deze 

uren worden vanaf heden weer overgenomen door Sarron. 

Annet is zeer content met de personele bezetting en mogelijkheden. Dit 

schooljaar is gestart met een vakdocent gym. Daarnaast heeft Jennifer een 

goede start gemaakt bij de kleuters en zijn ook de onderwijsassistenten weer 

actief inzetbaar. 

Door de (naderende) Covid19 versoepelingen is het weer mogelijk om extra/ 

uitdagend onderwijs aan te bieden. Het opstarten van diverse onderwijszaken 

heeft hierin de eerste prio. Denk aan het techlab welke weer van start zal 

gaan. Daarnaast zal ook worden gestart met het Traject “meer tot hoog 

begaafdheid”. 

Ook leuk om te melden is dat Esther Moes twee maal per week met een klein 

groepje kinderen aan de slag gaat met extra uitdagende activiteiten zoals 

rekentijgers. 

Voor de zomer zijn door de overheid NPO middelen verstrekt aan scholen. 

Om een eventuele achterstand of uitdaging, veroorzaakt door de Covid19, 

aan te pakken. Deze NPO middelen worden in basis ontvangen door de 

scholen. Mark zal een controle uitvoeren welk deel van de vergoeding voor 

boven schoolse zaken wordt gebruikt en welk deel naar Twister gaat. 

 



Enkele zaken die vanuit het NPO budget worden gefinancierd: 

- Mindfulness 

- Opleiding/ training HSP door Sabine 

 

De komende periode wordt bekeken hoe we omgaan met de Covid19 

versoepelingen. Welke regels brengen we terug naar de oude situatie. Maar ook 

welke aanpassingen bevallen goed en willen we behouden. 

De schooltijden worden naar verwachting na de herfstvakantie weer teruggebracht 

naar de oorspronkelijke oude tijden. 

Gekeken wordt nog wat het beleid gaat worden om ouders weer (en in welke mate) 

toe te laten in het schoolgebouw. 

 

4. Mededelingen vanuit GMR (+vergaderdata) 

Er heeft in de tussentijd geen GMR vergadering plaats gevonden. 

Bij de eerst volgende MR vergadering zal dit weer besproken worden. 

 

5. Ontvangen MR mails en informatiedocumenten 

Geen documenten ontvangen. 

ACTIE: Arnaud zal een stukje schrijven om de MR meer onder de aandacht te 

brengen bij ouders. Deze kunnen we dan publiceren via Social Schools. Bij de 

eerst volgende vergadering zal dit conceptstuk besproken worden. 

 

6. Rondvraag 

Geen verdere vragen/opmerkingen. 

 


