
Notulen M.R. 

 

Datum/tijd/locatie 
21-9-2020 
aanvang 20.15 uur 
O.b.s. Meester Vos 

 

Voorzitter: 
Wieteke Conen  

Notulist:  
Irene Verboom  

Aanwezig:  
Ouders: Wieteke Conen, Angela Chinnoe, Noortje Beumer,  
Dir. Frank Balk (deels), 
Team: Menno Kolk, Irene Verboom. 
 

1 Opening en 

kennismaking 

Menno en Frank via ZOOM, de rest in school 
aanwezig. Voorstelronde gedaan (z. Frank) 
 

2 Directiemededelingen  • Integraal Huisvestingplan, zie punt 5.  

• Vernieuwing binnen oude locatie: 

meubilair en div. pleinmaterialen 
worden aangeschaft (oktober). 

• Coronabrief vanuit bestuur onderweg 

• Inspectiebezoek juni/juli 2020 goed 

afgerond. 
 

3 Vaststellen agenda Ingestemd. 
 

4 Terugkoppeling 

C.M.R./G.M.R. 

C.M.R.: Angela gaat in de C.M.R. meedraaien. 
3x per jaar, voorafgaand aan M.R. 
(Clusterniveau) 
G.M.R.: er is 1 (ouder-)vacature. 4 à 5 x per 
jaar. (Bestuursniveau)  

 

5 Nieuwbouw  Begin 2021 starten met bouw-projectgroep. 
Eind 2021 gaan Trinamiek en Fluenta naar de 
Brink. Begin 2022 of zomer 2022 gaan wij 
helemaal naar THV, met Trivia. Oude gebouw 

z.s.m. daarna plat. In 2024 moet onze 
nieuwbouw er staan. Dagopvang die nu in 
THV zit zal deels meegaan naar de Brink. 
Huidige gebouw kan 163 lln. kwijt, we hebben 
er nu 192. Nu hebben we twee lokalen THV in 
gebruik. Er wordt gekeken naar 

groeibekostiging ter verlichting van de 
grootste groepen (gr. 4, Sanne). Hennie en 
Simone werken nu ondersteunend. 
 



 

6 Beleidsthema’s team 

dit jaar: 

 

• Schoolplan, jaarlijks. 

• Analyse Tevredenheidspeilingen. 

• 3 Speerpunten:  

-Begrijpend lezen* (doorgaande lijn) 
-Nieuwe rapporten noodzakelijk 
-Technisch lezen (doorgaande lijn en 
voortgezet lezen)                                                                          
*Groep 1-2: woordenschat vergroten en voorlezen. 

• Continuering:  

- Eigenaarschap 
- Plein/bewegen  

- Rots en Water: predicaat is binnen! Alle                   
nieuwe leerkrachten krijgen training.  
 
 

7 Jaarplan M.R. maken: Verdeling taken: 
Voorzitter: Menno Kolk 

C.M.R.: Angela Chinnoe (Wieteke geeft dit 
door) 
Thema’s voor komend jaar zullen o.a. zijn: 

o Huisvesting 
o Verkeer 

o Communicatie/informatie/website/app 
o Hygiëne 
o Voeding/fruitprotocol 

 

8 Communicatie  Zeker nu extra belangrijk!  

o Social Schools is inmiddels vervangen 
door Parro, gaat per 28 september 
volledig draaien. 

o Protocollen op website via linkjes? 
o Binnen cluster zal een eenduidige vorm 

van website/app gebruikt worden. 

o M.R. moet te vinden zijn op website: 
vergaderdata bekendmaken en 
notulen er op. Leden kenbaar maken 
(foto’s?), contactadressen er bij. (Tanja) 

o THP rapport op website zetten. (Tanja) 

o OTP: ouders maken zich terecht zorgen 
om verkeerssituatie rondom de scholen. 
School en M.R. zullen gezamenlijke 
brandbrief sturen. Kunnen kinderen 
gefaseerd naar buiten? (Gaat naar 

team.) 
o Parro: AVG strakker ingeregeld. 
o Ouders laten weten nieuwe 

leerkrachten niet te kennen. Menno en 



Sanne zullen een vorm moeten 
bedenken om ouders allemaal kort te 
gaan spreken. Frank denkt mee. Angela 

oppert via ZOOM? 
 

9 Rondvraag  Geen  
 

10 Sluiting   

 

 
Vergaderdata schooljaar 2020-2021: 

De overlegdata voor komend schooljaar zijn: 

• 21 september: MR/CMR 19.30, de gewone MR start dan om 20.15 uur 

• 23 november: MR om 20.00 uur. 

• 25 januari: MR/CMR 19.30, de gewone MR start dan om 20.15 uur 

• 19 april: MR om 20.00 uur 

• 21 juni: MR/CMR 19.30, de gewone MR start dan om 20.15 uur 

 
Alle vergaderingen Locatie:  IKC Werelds in Vianen 
 
Vergaderdata GMR 2020 
Eerstvolgende: 1 oktober 2020 

 

 


