
MR Uitdaging Vergadering Notulen 14-12-2020  
 

Tijdstip: 19:45-21:00 
Locatie: Digitaal via Teams 
Aanwezig: 
Directie: Danielle en Vanessa 
MR: Annika, Bastiaan (Secretaris MR), Femke, Marleen, Sarah en Selma (Voorzitter 
MR). 
 
Agenda: 
Opening  
Update Directie: aankomende sluiting  
Terugkoppeling Rekenniveau & Feedback ouders  
MR Jaarplanning & Reglement  
Afsluiting  

 
Opening | Selma 

 
Selma geeft aan dat ivm corona gerelateerde persconferentie we vandaag hebben 
besloten de agenda iets om te gooien door de aankomende schoolsluiting toe te 
voegen. Tevens is er in de middag al kort telefonisch overleg geweest tussen Vanessa 
en Selma. 
 

Update Directie | Sluiting | Danielle & Vanessa 
 
Danielle geeft aan dat men nu wacht op richtlijnen en plannen vanuit Conexus. Teams is 
klaar voor gebruik in groep 5 t/m 8. Nog te vroeg om concrete invulling al te 
delen.Vanessa geeft aan dat er tevens een plan zal komen vanuit PO raad. 
 
We maken onderscheid in twee periodes; 1 nu tot kerstvakantie en 2. Na kerstvakantie 
t/m 19 januari. 
 
Verdere berichtgeving zal volgen idealiter met directe (dezelfde dag) feedback van MR. 
 
School is verantwoordelijk tijdens schooltijd en BSO voor ‘na’ school. Verwachting is dat 
invulling hetzelfde zal zijn als begin van het jaar tijdens 1ste ‘lockdown’. Mogelijke 
additionele roulatie voor leerkracht.  
 
Officiële goedkeuring vanuit MR vereist? Instemming (gezondheidsrisico, schooltijden, 
sancties) vs. adviesrecht. Wat is wettelijk en wat wenselijk. Wettelijk met name 
schooltijden geeft Vanessa aan. 
 
Selma geeft aan dat het nu belangrijk is om te focussen op de korte termijn. Vraagt naar 
ervaring vanuit 1ste ‘lockdown’.  
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Marleen geeft aan dat het ivm korte doorlooptijden zou helpen wanneer communicatie 
direct op privé adressen gedeeld kan worden. Cruciale beroepen hebben de 1ste keer 
voor de nodige ‘onrust’ gezorgd. Van belang hier goed aandacht aan te geven. 
 
Grootste verschil met 1ste lockdown betreft bovenbouw waar ditmaal meer live/digitaal 
onderwijs zal plaatsvinden. Geen spannende plannen/verwachtingen.. 
 

Update Directie Rekenniveau  
 
Danielle deelt presentatie en geeft hier toelichting op. Data Duiden Doelen Doen 
(DDDD). Gebaat bij didactische handvatten van Dolf Janson. 
 
Blokperiodes waarbij gewerkt gaat worden met periodedoelen. Wanneer bron is bepaald 
(als middel) trekken we die door naar de opvolgende jaren. Meer differentiëren in de 
uitwerking die aansluit op de behoefte van kinderen. Vanaf groep 6 tevens meer 
differentiëren op niveau van kinderen.  
 
Validatie en toetsing gaat plaats vinden dmv formatief en summatief volgen van 
leerlingen. Toetskalender zal hoogstwaarschijnlijk in de  knoop komen ivm corona. 
Schoolanalyses zullen besproken worden met MR. 
 
Annika geeft aan dat bij deze visie het niet gek is dat groep 3 / 4  mogelijk langer nodig 
heeft om een basis op orde te hebben. 
 
Op de MR vergadering van 8 maart verwacht Directie cruciale doelen op groepsniveau 
te kunnen delen met de MR . Dan zullen we rekenniveau in ieder geval wederom 
agenderen. 
 

Update Directie Feedback Ouders  
 
Vanessa geeft toelichting op wat er is gedaan zowel voor de laatste MR vergadering van 
17 nov als daarna. Gestart met het schrijven van een communicatieprotocol. Aantal 
zaken in gang gezet; meer informatie delen in nieuwsbrieven, exitgesprekken gevoerd 
met leerkrachten en zijn standaard onderdeel vanaf heden bij zowel ouders als 
leerkrachten.  
 
We ambiëren voor MR vergadering van 8 maart communicatieprotocol met elkaar te 
delen en dit te kunnen bespreken. 

 
MR Jaarplanning & Reglement  
 

MR heeft geconstateerd dat er geen Jaarplanning noch een reglement aanwezig is en is 
voornemens dit begin 2021 op te stellen.  


