
Notulen MR vergadering 

Donderdag 17 december 2020 

 

Datum: donderdag 17 december 2020 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats: OBS Twister 

 

 

1. Opening 

- I.v.m. de december periode een beperkt aantal onderwerpen voor deze 

MR vergadering.  

 

2. Definitief maken notulen vorige MR vergadering  

- Kleine aanpassing in koptekst nodig. Staat nu Agenda in plaats van 

Notulen. Verder is het document akkoord bevonden en kan deze worden 

opgenomen op de site. 

 

3. Mededelingen vanuit de directie  

- In de schoolgids is recent opgenomen dat er met een aanname maximum 

wordt gewerkt van 32 leerlingen in groep 1. Om zo de kwaliteit van het 

onderwijs te kunnen waarborgen.  

Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de schoolgids. 

Inmiddels is het maximum van 32 leerlingen bereikt waardoor de school 

gaat werken met een wachtlijst. Dit ligt in lijn met onze eerdere afspraken. 

- Update Corona. Ondanks dat Corona ook op het docententeam (direct/ 

indirect) impact heeft (gehad) lukt het de school nog steeds om het 

onderwijs op een goede wijze (zover mogelijk) aan te bieden. 

De noodopvang loopt goed. De leerlingen werken online en hebben 

dagelijks contact met de gehele klas. Er zijn kleine aanpassingen gemaakt 

t.o.v. Lock down 1. Zo wordt er nu bijvoorbeeld meer gewerkt met filmpjes. 

- De zakelijk financiële begroting is akkoord. Twister is een groeischool. Wat 

je ziet bij een groeischool is dat er een tekort kan ontstaan in het budget. 

Het budget loopt namelijk altijd een jaar achter, terwijl het leerling aantal al 

wel gestegen is. Er is een verzoek ingediend om voor dit tekort gebruik te 

mogen maken van de frictiepot binnen de stichting.  

 

4. Mededelingen vanuit GMR (+vergaderdata) 

- Geen mededelingen vanuit de GMR. 

 

5. Ontvangen MR mails en informatiedocumenten 

- Geen berichten ontvangen. 

 



6. Doornemen actie en besluitenlijst 

- Geen bijzonderheden. 

  

7. Rondvraag 

- Bij de volgende MR vergadering van 11 februari 2021 zal een toelichting 

worden gegeven op de formatieaanpak voor de komende maanden in 

verband met zwangerschap verlof. 

 


