
 

 

Notulen MR vergadering 

Donderdag 2 juli 2020 

 

Datum: donderdag 2 juli 2020 

Aanvang: 20.30 uur 

Plaats:  Microsoft teams in verband met Corona maatregelen 

 

1. Opening 

 

2. Definitief maken notulen MR vergadering van 28 mei 2020 

Goedgekeurd en kunnen daarmee geplaatst worden. 

 

3. Mededelingen vanuit de directie  

- Scholingsplan, activiteitenplan en jaarplan 2020-2021 opgesteld. 

Plan is samen met het team tot stand gekomen. 

Twee essentiële vragen liggen ten grondslag aan dit plan.  

o waar is op dit moment nog ontwikkeling nodig? 

o Wat gaat al goed en moeten we borgen?  

Volgend jaar komt er een externe audit voor EDI. Om zo de scholingsbehoefte beter `

 in kaart te brengen. 

 

- Een mogelijke leerling instroom beperking/maximalisering wordt binnen de 

stichting onderzocht. Wil je een maximum aantal leerlingen (opname) norm als 

school introduceren?  Momenteel wordt hierover nog geen besluit genomen. Je 

ziet ook leerlingen door het jaar heen vertrekken.  Groep 3 is je graadmeter. Hier 

wordt nog over nagedacht. Momenteel is dit nog geen urgent onderwerp. We 

laten dit punt als MR op de agenda staan voor na de zomervakantie. 

 

- De resultaten van de ouder tevredenheid enquête zijn binnen. Het totaalcijfer is 

meer dan goed. Het team is hier enorm trots op. Hierover zal nog communicatie 

volgen richting de ouders. De uitkomsten moeten echter eerst nog goed 

geanalyseerd worden. 

 

- Schooltijden. Team geeft aan om weer terug te willen gaan naar de situatie van 

voor Corona. Na de schoolvakantie zal weer een lunchpauze gelden tussen 12 en 



1 uur.  Vooralsnog is het niet de bedoeling dat ouders het schoolpand betreden 

voor bijvoorbeeld het startwerk. Ouders van nieuwe kinderen komen de 

komende twee weken (na schooltijd) langs op school voor een kennismaking. 

Daarnaast kunnen deze groep kinderen nadat de overige kinderen binnen zijn ook 

een kennismakingsronde doen. 

 

- Signaal: De coronamaatregelen worden niet door alle ouders nageleefd. Dit levert 

soms gevaarlijke situaties op voor de kinderen. Er zal nog een bericht worden 

uitgestuurd om de ouders hierop te attenderen. Houd je aan de tijden, houd 

afstand en blijf svp niet langer dan strikt noodzakelijk rondom de school staan als 

de kinderen het pand hebben betreden. 

 

4. Bespreken mogelijkheid introductie maximale leerlingen instroom groep 1 

- Zie punt 3 “Mededelingen vanuit de directie”. 

 

5. Mededelingen vanuit GMR (+vergaderdata) 

- Jaarverslag van de stichting is definitief gemaakt. 

- Er is vacature voor de GMR beschikbaar. Liefhebbers kunnen hierop reageren. 

Vanuit MR Twister zijn er vooralsnog geen kandidaten. 

 

6. Ontvangen MR mails en informatiedocumenten 

- Geen mails of informatiedocumenten ontvangen. 

 

7. Doornemen actie en besluitenlijst opgesteld op 28 mei 2020  

- Besproken en bijgewerkt. 

 

8. Rondvraag 

- Mirjam geeft een toelichting op  de workshop “Betekenis volle hoeken”. De 

kleuterleerkrachten hebben ook allemaal dit boek gelezen. Binnenkort volgen de 

leerkrachten deze workshop. De hoeken (specifieke ruimtes binnen de klas of het 

schoolpand) worden op een onderwerp ingericht (waterhoek, techniekhoek etc.). 

Staat vooral in het teken van observeren. Kinderen krijgen een grote vrijheid hoe 

zij de hoek inrichten en hiermee werken. Wat werkt wel wat werkt niet. Dit wordt 

een nieuwe werkwijze binnen de kleuterklassen. Meer informatie volgt op korte 

termijn. 

- Volgende MR vergadering zal plaatsvinden op 24 september om 19.30uur 

- Verzoek van de MR om in communicatie uitingen vanuit OBS Twister ouders 

vaker te attenderen op het MR mailadres waar vragen of signalen naar 

toegestuurd kunnen worden. 

 

 


