
 
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 29 juni 2021 – 19.30u 

Aanwezig:  MR: Judith, José, Francis en Carolien. 
Werkgroep Identiteit: Lourien, Niek, Femke. 
Gasten: Saskia, Mary. 
Adviserend: Ruud (notulen). 

m.k.a.  
 

Verslag:  
 

1. Welkom  
Speciaal welkom voor Mary en Saskia. 

 

2. Verslag 11 mei (z.o.z.) 
Onderhoudsplan is klaar. Dat gaat ook naar de ouders van de werkgroepen schooltuin en pleinonderhoud. Concept 
bij dit verslag. 
Verder akkoord! 

 

3. MR -verkiezing 
José en Judith zijn aftredend en herkiesbaar. 
Saskia heeft zich aangemeld als kandidaat en is bij de vergadering aanwezig. 
Judith blijft nog een jaar aan en geeft haar stokje dan door aan Raghield.  
José zal de MR verlaten, maar is nog wel aanwezig op de eerste vergadering in september. 
Zoals het er nu naar uitziet zullen Carolien en Daan (nieuw) namens het team in de MR zitten. Daan zit ook in de 
GMR, dus dat is handige combi! 

 

4. Organisatie 
• Organisatieperikelen. Zijn vooralsnog opgelost, maar dat was een enorme inspanning. De gevolgen voor m.n. groep 

1/2 , maar ook 5/6 hebben wel een flinke impact gehad. Op dit moment zijn alle beschikbare invallers door 
PRIMAS binnengehaald, aangenomen en ingezet op de scholen. PRIMAS wil geen poule, maar de beschikbare 
leerkrachten aanstellen op de scholen.  
Is er niemand ziek dan kunnen deze leerkrachten worden ingezet voor andere en ondersteunende activiteiten. 

• Organisatie volgend jaar is rond. Onzekere factor is Irene. Haar wacht opnieuw een operatie, dus de kans is aan-
zienlijk dat ze er in september nog niet is. Dit probleem wordt onderkend (ook bovenschools), maar er is op dit 
moment nog geen passende oplossing. We zullen alles inzetten om te voorkomen dat groep 1/2 opnieuw de dupe 
wordt van de omstandigheden. 

 

5. Evaluaties 
• Coronamaatregelen. Er is opnieuw een versoepeling van maatregelen.  

Wat de consequenties zijn voor de aanwezigheid van ouders bij afscheid groep 8 en eindfeest wordt volgende 
week in overleg met de andere scholen bepaald. De rapportgesprekken zullen weer fysiek plaatsvinden. 
Iedereen is blij dat er weer meer contactmogelijkheden zijn. De relatie ouders-school heeft behoorlijk te lijden 
gehad door de eerdere maatregelen. 

• Schoolkamp- en reizen. Zijn enthousiast en erg leuk verlopen. Met complimenten voor juf Marja i.v.m. de school-
reizen en voor juf Iris en Carolien voor het aangepaste schoolkamp. 
We betreuren het allemaal dat het zonder overnachtingen moest, maar het was desalniettemin erg leuk. 

• Functioneren werkgroep identiteit en plannen voor komend jaar. Afspraak: op de eerste vergadering wordt 
bedacht hoe de werkgroep wat meer inhoud kan krijgen in de loop van het schooljaar. Ook alvast vastleggen welke 
vergadering samen zullen zijn en welke apart. 
Ook t.a.v. de OuderKernGroep geldt de vraag hoe we deze ouders (mogelijk in combinatie met de Werkgroep 
Identiteit) meer kunnen inzetten bij de ondersteuning van de leerkrachten.  
Er zijn eerder initiatieven geweest (o.a. “klassenvertegenwoordigers”), dus opnieuw oppakken? 

 

6. WVTTK en rondvraag 
• Woord van dank aan José voor haar inzet en bijdrage die officieel een jaartje langer was dan volgens de statuten 

bepaald...... 
• De website moet verder beveiligd, omdat gegevens/documenten via zoekopdrachten benaderbaar zijn. 

Ruud zal dit aankaarten bij Louis. 
 

Volgende vergadering 2021-2022: 23/9/21 – 30/11/21 – 24/2/22 – 19/5/22 
Agendapunten • Inzet/ideeën/plannen MR/WI/OKG 

• Inzet PARRO 
 


