
 
Notulen MEDEZEGGENSCHAPSRAAD   

Maandag 27 oktober 2020  
  

Notulist: Saskia Oosterbaan  
Aanvang 19.30 uur  

Locatie: digitaal (teams)  
  
  

  

A   G   E   N   D   A   P   U   N   T   E   N  
Nr.  Onderwerp   
1  Inspreektijd ouders  
2  Ingekomen post / mededelingen, o.a.:  

• Personele mededelingen ; 
- Na de kerst start de derde kleutergroep op. Julia van der Schoor en Marloes 
Houpt Hageman gaan de groep draaien. 
-De subsidie voor het wegwerken van corona-achterstanden wordt toegekend per 
begin november. Ook krijgen de kinderen een gratis abonnement op Squla.  
• Covid-19 - voorbereiding komende periode  
-Er is een vraag over het schoonmaken van de school. Kan er ook extra 
schoongemaakt worden? In maart/april werd dat gedaan, maar nu is het gestopt. 
Frequent schoonmaken is de wens. Het wordt via OOZ geregeld. Jorien gaat 
vragen of er extra schoongemaakt kan worden.  
-Ontwikkelgesprekken gaan via teams plaats vinden. 
-Er is een vraag naar of we ook digitale lessen gaan aanbieden als een deel van de 
kinderen in de klas ontbreekt. Jorien geeft aan dat dat binnen het 
klassenmanagement dit niet handig is.  
-De communicatie is volgends de ouders goed verlopen.  
Op onze school vallen de coronagevallen erg mee, op andere scholen is dat 
anders.  

3  Notulen vorige vergadering – Dank voor de notulen, ze zijn vastgesteld.  
4  Begroting 2020 – investeringen (Jorien) ; 

Begroting afgelopen schooljaar: Het duikelrek is betaald door de AC. Duidelijk plaatje, 
er wordt goed meegedacht over de bestemming van het geld.  
Er moet een schoollokaal in gebruik worden genomen binnenkort.  
Buiten de school moet dan een schuur gebouwd worden om spullen op te slaan. Er 
wordt wat gedeeld over hoe we de gelden zouden kunnen inzetten. 
investeringsbudget wordt uitgegeven aan: Meubilair, tafels, tafels in de hal, blitz en in 
iedere klas een koelkast.  

5  Jaarrekening AC gelden schooljaar 2019-2020 en vooruitblik (gast: Arjen Veldman) ; 
Ouderbijdrage bekeken. Er zijn reserves om het op te vangen. Zie brief nieuwsbrief 
AC. Belangrijke wijziging. Betaling ouderbijdrage. Via schoolkassa nu. Doet Arjen 
i.o.m. Claudia. Dan kan het via Parnassys verzonden worden. Dan is het ook beter 
geborgd en volledig digitaal. Tevreden over percentage ouderbijdrage. Betalingsgedrag 
prima. 65% - 80% . Een aantal gezinnen krijgen financiële hulp. 



Vast meegenomen in de begroting AC nu jaarlijks de fotoshoot (=groepsfoto’s in 
augustus, nieuwe schooljaar). Zo ook afscheid groep 8.  

6  Jaarverslag MR 2019-2020 (Irene) ; 

Dank. Paar kleine punten, wordt aangepast. Goed leesbaar. Vastgesteld.  
7  Dalton Kind Centrum – o.a. wisseling contactpersonen, structuur (docentengeleding); 

Vervanging Sylvia Peper is Kirstin Geerse. Zij is vestigingsmanager. 
Verder is Partou met Small steps gefuseerd. Er is een andere organisatiestructuur. 
Het contact dat Jorien heeft is vooral met Kirstin, maar soms ook met de 
regiomanager.  

8  AVG ; 
Op bestuursniveau is er een AVG-manager aangesteld. Er worden een aantal dingen 
besproken over dit onderwerp. Jorien informeert ons over hoe dingen in elkaar zitten.   

9  Digitalisering (gast: Frank van Loon) ; 
Allerlei hardware aangeschaft; chromebooks, ipads, devices voor de leerkrachten. Er 
komen nog meer chromebooks bij. Software; ontdekken hoe we hiermee gaan werken. 
Het blijft belangrijk om ook op papier te werken. Voordelen van digitaal werken 
afwegen. Bv digitaal toetsen. 
Hoe wordt er voldaan aan Wetenschap en Techniek vanuit het Curriculum. 
De vraag wordt gesteld wat we verder doen aan programmeren; Vanaf groep 5 
gebruiken we Bomberbot. Dat is een leerlijn voor programmeren. Dat bevat bv 
programmeer- en scripttaal.  
Er worden workshops gegeven door groep 8 leerlingen aan de onderbouw.  
Mediawijsheid is ook erg belangrijk en zal ook weer terug komen op het programma. 
Er is een Gynzy-account voor leerkrachten aangemaakt. Frank gaat leerkrachten 
trainen om het programma te gebruiken. Gynzy is een programma dat gelinkt is aan de 
programma’s voor de verschillende vakken. Er staan in Gynzy bv oefenprogramma’s 
klaar. Deze gaan in jan/feb meer ingezet worden. We zouden het programma graag 
optimaal gebruiken. 
Tip: Er zijn ook ouders die in de ict werken en die dus zouden kunnen meedenken.  

10  TSO  ; 
We hebben het onder meer gehad over de spelinput die we tegenwoordig doen.  

11  Ziekteverzuim; 
Het ziekteverzuim is op dit moment iets hoger . We hebben er echter niet zo veel vat 
op. Wel wordt er altijd getoetst aan de werksituatie.  

12  GMR – notulen, nieuwsflits en jaarverslag ; kort besproken.  
13  Rondvraag en sluiting ; 

- Hoe gaat het met de vervanging op dit moment? Lukt nog. In de poule geen 
tekorten. 

- We zijn geschrokken van een aantal reacties in de groepsapp over de 
ingeplande schoonmaakavond.  

  
 


