
MR notulen 
Datum: 15-02-2021 
Aanwezig: Leerkrachten: Karlijn  de Noord en, Karin Witteman 
                  Ouders: Rob Gresnigt en Tessa van Zwanikken 
                  Locatieleider: Miriam van Moerkerk-Derksen 
 
Agenda: 

- evaluatie lockdown 
- start eerste schoolweek 
- vervanging Natasja 
- folder de Meent 
- ouderbetrokkenheid via Meent theater 
- expliciete directe instructie (stand van zaken) 
- doelenbord: stand van zaken 
- Rapporten mee op 19 maart. Gesprekken in de week van 22 maart (digitaal) 

 
Notulen: 
Evaluatie lockdown: 
Ouders vanuit de MR geven aan dat ze de lessen in de lockdown periode prettig hebben 
ervaren. Er werd veel structuur geboden, per klas was deze wisselend afhankelijk van 
hoeveel begeleiding de leerlingen nodig hadden. Leerkrachten waren goed benaderbaar 
indien ouders vragen hadden. Ook het aftekenen van de weektaak was prettig. De start 
vanaf 9.00 uur zorgde voor een fijne structuur in het gezin. Voor ouders was het heel fijn dat 
alle spullen al meegegeven waren en ze dus direct konden starten. 
 
Leerkrachten hebben de periode ook als fijn ervaren. Alle leerlingen waren vanaf dag één in 
beeld en online. Indien er iets met een verbinding niet lukte of om een reden afwezig waren 
hebben ouders netjes gemaild. Positief is in groep 3 zijn de eerste toetsresultaten van het 
lezen. Door de leerlingen 1 uur volledig mee te nemen, de aandacht voor ze te hebben, 
heeft het positief uitgepakt en is iedereen goed vooruit gegaan. 
In groep 4-5 is Karlijn erg tevreden over hoe de leerlingen het rekenen op afstand hebben 
gedaan, de eerste resultaten van de toetsen zijn hierin erg goed. Het is lastiger om online de 
kwaliteit van spelling in te schatten. Natuurlijk zie je de dictees op de wisbordjes maar of de 
afspraken goed ingeslepen zitten moeten we afwachten bij het eerste dictee deze week. 
 
Start eerste schoolweek 
De locatieleider heeft overleg gehad met de leerlingenraad. Zij geven aan dat ze blij zijn dat 
ze weer naar school mogen en weer kunnen spelen met de vriendjes. De online lessen 
gingen goed. De leerkrachten zijn beter geworden in het gebruik van de digitale middelen. Er 
was genoeg ruimte om apart met de leerkrachten in een meet te gaan voor extra uitleg. De 
leerlingen geven aan dat live les toch fijner is. 
 
Ook het team geeft aan blij te zijn dat ze weer mochten starten. Toch vonden ze het 
spannend. Door de maatregelen die we op school genomen hebben is deze spanning 
afgenomen. Er zijn voor instructie plexiglas schermen en voldoende schoonmaak en 
desinfectiemiddelen die ingezet worden waardoor het veiliger voelt. 
 



Ouders geven aan dat de eerste schoolweek ook goed verlopen is. Het continurooster is in 
dit geval prettig om veel wisselingen/verplaatsingen van ouders te voorkomen. De kinderen 
zijn ook blij dat ze weer naar school mogen. 
 
Vervanging Natasja 
De vervanging ivm zwangerschapsverlof is rond. 
 
Folder de Meent 
Er is een nieuwe folder ontworpen en de MR heeft hem goedgekeurd. 
 
Ouderbetrokkenheid via Meent theater 
Live mogen de ouders niet naar het meent theater komen kijken. De ouders kunnen het 
theater online volgen. De invulling daarvan wordt nog uitgewerkt.  
 
EDI 
Karlijn en Karin hebben uitleg gegeven over wat EDI is en hoe het uitgevoerd wordt. Elke 
week bereiden alle leerkrachten 1 les schriftelijk voor volgens EDI. De leerkrachten geven in 
totaal ongeveer 3 EDI lessen per week.  
 
Doelenbord 
Karlijn en Karin hebben uitleg gegeven over wat het doelenbord is en wat voor doelen we 
gehad hebben.  
 
Slecht weer protocol  
MR gaat voorstellen in de 3MR en GMR om een slecht weer protocol op te stellen.  
 
 
 
 


