
MR Uitdaging Vergadering Notulen 13-1-2021  

 

Tijdstip: 20:15-21:15 

Locatie: Digitaal via Teams 

Aanwezig: 

Directie: Danielle  

MR: Annika, Bastiaan (Secretaris), Femke, Marleen, Sarah en Selma (Voorzitter). 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Evalueren thuisonderwijs 

3. Noodopvang 

4. Communicatie naar ouders 

5. Wvttk   

Opening  

 

Selma opent de vergadering en geeft aan dat i.v.m. de verlenging van de lockdown het 

wenselijk is om het thuisonderwijs samen te evalueren en tevens de noodopvang en 

communicatie naar ouders samen te bespreken. Danielle deelt dat er verschillende reacties van 

ouders bij de school zijn binnengekomen over o.a. communicatie, rekenen ook veel positieve 

berichten. 

 

Evalueren thuisonderwijs 

 

Zie bijlage Stormboard voor verdere toelichting 

 

Wat gaat goed? 

 

OB 

Betrokkenheid v/d school is goed en ouders hebben veel respect en waardering over hoe het tot 

dusver gaat. Video sessie met aantal leerlingen was een groot succes. Dit ziet iedereen graag 

vaker terug indien mogelijk. De bereikbaarheid docenten en hoeveelheid opdrachten zijn goed. 

 

MB 

Fysieke werkjes worden opgehaald en ingeleverd. Selma geeft aan dat wanneer het gewenst is 

dat werkjes ingeleverd moeten worden dit te communiceren naar ouders. 

 

U2 

Danielle geeft aan dat de feedback actiever opgepakt wordt. Sarah voegt toe dat de werkwijze 

aangaande feedback verwerken nog wel efficiënter kan en veel tijd in beslag neemt. Over het 

thuisonderwijs hoofdzakelijk positieve feedback. Tip van Marleen om bij ouders aan te geven 

waar feedback op verwacht kan worden en wanneer. 
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Wat kan beter? 

 

OB 

 

Communicatie; frequentie omlaag, eenduidiger, waar mogelijk gesegmenteerd, kort&krachtig, 

minder verschillende zenders indien mogelijk. Sommige kinderen zoeken meer uitdaging. 

Mogelijkheid fysiek werkjes op te halen / bezorgen? 

 

Femke legt uit dat het leerrendement van kleuters bij handelend leren hoger is en dat er daarom 

geen fysieke werkjes mee worden gegeven. 

 

MB 

Marleen vraagt zich af waarom de rekentuin die in U2 gebruikt wordt niet in de MB toegepast 

wordt. Annika legt uit dat het een nieuw middel is waarvan is besloten dit eerst in U2 toe te 

passen. Er gaat besproken worden of het wellicht toch ook interessant is voor MB, al is het voor 

een kortere periode. Danielle geeft ook aan dat hiervoor een extra device/laptop benodigd is in 

de thuissituatie. Selma vermeld dat er binnen Zoem ook rekentools beschikbaar zijn zoals bijv. 

‘Alles telt’ en 'junior einstein' gratis beschikbaar is via de bibliotheek. 

 

Qua automatisering niet veel in de opdrachten voor de MB. Annika geeft aan dat ze zou 

bespreken of er tips gegeven kunnen worden voor online oefenen. Zowel Annika als Sarah 

geven bij dit punt aan dat de 'werkbelasting' per kind erg verschilt. Hierdoor is het lastig om de 

hoeveelheid meegegeven werk voor ieder kind passend te laten zijn en zitten er in het extra 

werkboekje ook rekenopdrachten. 

 

U2 

Sarah geeft aan dat er tips gegeven kunnen worden waar voor sommige onderdelen extra tips 

en uitdagingen gevonden kunnen worden. Sarah deelt dat bijv. de Rekentuin weinig uitdaging 

biedt voor de  ‘slimmere’ leerlingen. 

 

Noodopvang  

 

De school heeft deelgenomen in een gesprek met minister Slob. Uitdaging heeft nog een ‘luxe’ 

positie t.o.v. andere scholen in het land omdat er relatief veel onderwijsassistenten zijn. 

Desondanks neemt de druk enorm toe. Het bestuur gaat in overleg met de gemeente voor extra 

ondersteuning. School heeft graag advies wanneer de noodopvang zoveel druk gaat ervaren 

dat de leerkrachten hier benodigd zijn en dit ten koste gaat van digitaal onderwijs.  

 

Marleen suggereert de mogelijkheid te onderzoeken of leerlingen van U2 kunnen ondersteunen 

bij de MB. Bastiaan of er extra hulp van ouders gevraagd kan worden. Selma de mogelijkheid 

tot het meer inzetten van stagiaires. Marleen vraagt of er gecontroleerd wordt of ouders 

daadwerkelijk in een cruciaal beroep zitten. Momenteel nog niet. Annika geeft aan dat met 

name de dinsdag en de donderdag erg vol zijn.  
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Communicatie naar Ouders  

 

Selma vraagt of er nog grote thema’s zijn die op korte termijn gecommuniceerd gaan worden 

waarbij MR kan helpen. Danielle geeft aan dat waar mogelijk zij communicatie zullen 

klankborden met MR. 

 

W.v.t.t.k. 

 

Nieuwe docent voor de instroom klas. Op verzoek van Conexus maakt Danielle een nieuw 
jaarplan voor de 2e helft van het huidige schooljaar. Hierin moeten de doelen meer SMART 
beschreven worden en de MR moet betrokken worden. De deadline voor het ondertekenen van 
dit plan door MR is 1 februari a.s. 
Ambitie is dat de MR deze uiterlijk 25 januari ontvangt. We plannen een extra overleg 27 januari 

om 20:00 om dit te bespreken. 


