
Notulen vergadering MR dinsdag 11 mei 2021 

 

Aanwezig: Annemiek(eerste gedeelte), Sandra, Sarina, Dennis(voorzitter) en Wendy 

Afwezig: Susan en Andrea 

 

Dennis opent de vergadering en Annemiek start met het eerste onderwerp op de agenda: 

Corona: 

De schoolreisjes zullen plaatsvinden op donderdag 1 juli voor alle groepen afhankelijk van de dan 

geldende coronamaatregelen. Mochten de reisjes onverhoopt toch niet door kunnen gaan wordt er 

gekeken naar een alternatief rondom school. Uiteindelijk zal het crisisteam van Sarkon daarin 

beslissen. 

Het kamp van groep 8 wordt verplaatst naar 23,24 en 25 juni en omdat er heel wat haken en ogen 

zaten aan het plan om naar Gaasterland te gaan is besloten het dichterbij huis te zoeken en is 

besloten met de kinderen naar Schoorl te fietsen en zo het minst afhankelijk te zijn van ouders. Op 

12 mei is er een brief aan alle ouders van groep 8 gestuurd. Ook voor het kamp geldt; indien de 

corona maatregelen het niet toelaten zullen er activiteiten rond school georganiseerd worden. 

De pleinwacht start volgende week weer op, leerlingen spelen buiten in gescheiden groepen op de 

aangewezen plekken op het schoolplein. 

De schoolfotograaf staat gepland op 14 en 16 juni, hopelijk kan dit doorgaan. 

 

Formatie: 

Er zijn weinig wijzigingen in de huidige formatie. Marlou keert part time terug van haar 

zwangerschapsverlof en hopelijk zien we Susan ook weer terug in het komende schooljaar. 

Vakantierooster: 

Het rooster komt aardig overeen met de vorige jaren, de eerste studiedagen staan onder 

voorbehoud gepland; dit in afwachting van de beschikbaarheid van de gewenste scholing tijdens de 

studiedagen. 

Werkdrukgelden: In de eerstvolgende teamvergadering wordt er geëvalueerd en het plan voor 

volgend schooljaar gepresenteerd. 

Rookbeleid: Annemiek heeft bordjes ‘verboden te roken’ besteld en samen met de beheerders van 

het dorpshuis bepaald waar deze werden opgehangen. Op 11 mei jl. heeft de inspecteur onze school 

goedgekeurd! 

Kermis: 

Het pinkstercomité wil net als vorig jaar snoepzakken uit (laten) delen op school aangezien de kermis 

geen doorgang kan vinden vanwege de bekende redenen. Als MR hebben we aangegeven het niet de 

taak van de school te vinden deze, vaak grote, snoepzakken uit te delen. Zoveel ouders zoveel 

meningen en daar moeten we rekening mee houden. Als alternatief kwam het idee de zakken door 

het comité zelf te laten uitdelen tijdens de activiteiten die worden georganiseerd. Eventueel kunnen 



de leerkrachten wel bonnetjes uitdelen waarmee de kinderen de snoepzak kunnen ophalen. Zo kan 

een ieder beslissen de snoepzak wel of niet op te halen. 

Tevredenheidspeiling onder de ouders, leerlingen en medewerkers: 

Het rapportcijfer van de ouders is al een aantal jaren stabiel en ook de overige cijfers zijn om trots op 

te zijn. Ook de cijfers die de leerlingen gaven waren mooi, zeer tevreden leerlingen. Een aantal cijfers 

van de medewerkers waren wat lager uitgevallen maar Annemiek gaf aan dat er aan die punten 

gewerkt wordt. Denk aan leermethodes, leerlijnen en de continuïteit van de plusklas. 

 

Nationaal Programma Onderwijs: 

Met het programma worden de scholen financieel ondersteund om met eventuele leervertraging en 

andere problemen die ondervonden worden tijdens de coronacrisis om te gaan. 

Op De Marinx ondervinden we geen grote achterstanden, bij het vak begrijpend lezen wordt wel 

minder groei geconstateerd. 

Het geld zal op korte termijn ingezet gaan worden, maar ook in de komende twee jaar. Het team wil 

onze taal-lezen specialist en rekenspecialist meer uren geven, waarin zij ons onderwijs verder kunnen 

onderzoeken en eventueel verbetertrajecten kunnen gaan inzetten. Ook wordt er gekeken of er 

behoefte is naar extra handen in de klas in de vorm van een onderwijsassistent en teamscholing op 

gebied van didactisch handelen. 

 

Strategisch Jaarplan: 

Wegens tijdgebrek schuift dit door naar de volgende vergadering. 

Werving MR lid: 

Dit is tot op heden helaas nog niet gelukt. Gezamenlijk is een aangepaste versie van de eerdere 

oproep gemaakt en zal door Sarina via Kwieb worden verstuurd en ook worden opgenomen in de 

nieuwsbrief van 20 mei. 

Ouders kunnen voor 1 juni reageren en we zetten dit als punt op de agenda voor de volgende 

vergadering. 

Hoe zal het beleid zijn wat betreft ouders in de school na deze coronacrisis? Worden er weer ouders 

(dagelijks) in school toegelaten, worden alleen de ouders van de onderbouw toegelaten hun kind in 

de klas te brengen? Deze vragen worden meegenomen in de teamvergaderingen en het idee is om 

dit regelmatig te evalueren. 

Jaarplan 20/21 MR: 

Gezamenlijk hebben we het plan doorgenomen en daar waar vragen waren gemarkeerd en dit zal 

worden teruggekoppeld naar Andrea zodat zij een aangepaste versie kan maken. Sandra zal hierover 

contact opnemen met Andrea. 

 

De volgende vergadering van de MR staat gepland op 29 juni. 


