
Notulen M.R. 

 

Datum/tijd/locatie 
23-11-2020 
aanvang 20.00 uur 
via Teams 

 

Voorzitter: 
Menno Kolk  

Notulist:  
Angela Chinnoe  

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

1 Opening In verband met de coronamaatregelen is de 
vergadering via Teams. Noortje heeft zich bij 
Menno afgemeld.  
 

2 Vaststellen notulen en 

agenda  

Wieteke heeft nog een toevoeging: er zou 

nog een brandbrief worden verstuurd over de 
over de verkeersveiligheid. Dat is nog niet 
gebeurd. Menno geeft aan dat de directie 
wel druk bezig is met de verkeersveiligheid op 
een andere wijze en samen met de 

gemeente. 
De notulen worden vastgesteld. Ze worden 
door Menno op de website geplaatst. 
Omdat er best wel wat tijd zit tussen het 
opstellen van de notulen en de volgende 
vergadering spreekt de MR af dat de notulen 

vanaf nu binnen een week per e-mail worden 
goedgekeurd en dan op de website worden 
geplaatst.  
 

 Opvolging 

bespreekpunten 
• Huisvesting en verkeersveiligheid: 

Frank zal hier straks een terugkoppeling op 
geven 

• Communicatie: 

De informatie op de website is 

geactualiseerd. 
Aan de zichtbaarheid van de (nieuwe) 
leerkrachten voor de ouders is in de 
weekberichten extra aandacht besteed. 
Ook hebben de leerkrachten extra bij het 

hek gestaan om toegankelijker te zijn. Het 
blijft wel lastig om contact te maken nu de 
ouders niet de school in mogen.  



• Hygiëne: 

Er wordt extra schoongemaakt op het 
midden van de dag. De toiletten, 
deurklinken krijgen zo een extra reiniging. 
Het speelgoed wordt dit jaar extra 

gereinigd. De leerkrachten kunnen 
daarvoor Anthonette benaderen. 

• Voeding/fruitprotocol: 

Het is de bedoeling dat de traktaties 
gezond(er) zijn. In de nieuwsbrief is daar 
laatst extra aandacht aan besteed. 

 

3 Directie  

 Huisvesting De nieuwbouw in Hoef en Haag is vertraagd. 
De oplevering staat nu gepland voor begin 
2022 (was eind 2021). Dit heeft als gevolg dat 
de nieuwe Mr. Vosschool ook later wordt 
gebouwd.  

Er is een start gemaakt met een werkgroep 
voor de nieuwbouw waarin de gemeente, St. 
Hartekreet, Vitaal Hagestein, het Dorpshuis en 
de school participeren. Wieteke geeft aan dat 
het wel prettig is als ook Hoef en Haag wordt 

vertegenwoordigd. Frank zal dit nog even 
nagaan. 
De scholen onderling zijn ook met elkaar in 
overleg over een eventuele samenwerking.  

 Verkeersveiligheid  Er is (goed) contact met een verkeerskundige 

van de gemeente. Er is met het oog daarop 
geen brandbrief meer verzonden.  
Er is een campagne gestart met betrekking tot 
fietshelden om het fietsen naar school te 
stimuleren. Op korte termijn wordt een plan 
gemaakt voor de parkeergelegenheid op het 

parkeerterrein voor het Dorpshuis. Het is de 
bedoeling dat de ouders die geen kinderen 
op de Mr. Vosschool hebben en het personeel 
van SKV naar het parkeerterrein bij de tijdelijke 
huisvesting gaat.  

Er wordt niet geïnvesteerd in andere wegen, 
omdat alles er over twee jaar weer anders uit 
zal zien. Er kan worden nagedacht over de 
inzet van ouders/leerlingen uit groep acht als 
verkeersregelaars.  

Wieteke vraagt na of er nog een 
terugkoppeling komt op het punt van het 
gefaseerd uit school laten gaan van de 
groepen 1/3 en 4/8. Dit voorkomt dat alle 



leerlingen tegelijkertijd naar buiten komen. Dit 
zal de volgende vergadering door Menno en 
Irene worden teruggekoppeld.  

 Formatie Tanja heeft een andere baan gevonden 
buiten O2A5 en gaat daarom naar een 
andere school. Er is een aantal kandidaten op 
gesprek geweest. Proeflessen worden 
gegeven, waarna een keuze gemaakt wordt. 

Het is nog niet bekend wie haar vervangt. 

 Begroting Er wordt een toelichting gegeven op de 
begroting. Het betreft een 
meerjarenbegroting van het cluster waarbij 
het uitgangspunt is dat er gemiddeld niet 
meer dan 25 leerlingen in een klas zitten. 

De MR kunnen de vragen die ze hebben over 
de begroting rechtstreeks aan Frank mailen. 

 Ventilatie Op de Mr. Vosschool worden de ramen en 
deuren opengezet om goed te kunnen 
ventileren. Nu het wat kouder wordt, wordt 

vooral in de pauze gelucht. In groep 5/6 is de 
CO2 gemeten. De resultaten worden gebruikt 
om de ventilatiepatronen in beeld te brengen 
en om te bezien of er iets moet veranderen.  

 Vakantierooster Er zijn geen vragen over het rooster. 

4 Terugkoppeling 

CMR/GMR 

C.M.R.: er was dit keer geen vergadering.  
G.M.R.: de volgende vergadering is op 26 
november. Op de link in de agenda kunnen 
de leden de vergaderstukken vinden. 
Eventuele vragen kunnen voorafgaande aan 
de vergadering aan de GMR worden 

doorgegeven.  
 

5 Nieuwbouw Zie mededelingen directie. 
 
 

6 Beleidsthema’s team 

dit jaar: 
 

Voortgang op de beleidsthema’s wordt door 
Menno besproken: 
-Begrijpend lezen* (doorgaande lijn)  
-Nieuwe rapporten  
-Technisch lezen 

 

7 Jaarplan M.R. maken: Menno stuurt binnenkort het concept jaarplan 
naar de overige leden. 

8 Rondvraag Menno vraagt of vanuit de MR nog iets wordt 
gedaan met het afscheid van Tanja. Wieteke 
neemt contact met de Ouderraad op om te 

kijken of er iets gezamenlijks kan worden 
gedaan. 



9 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: 26 november 2020 

 

 

 


