
 
Notulen MR vergadering woensdag 8 december 2021   
 
Aanwezig: René Herder, Annelies van der Veen en Ralph Nijp 
Afwezig met kennisgeving: Lotte Huisman 
 
Bespreekpunten en eventuele acties: 
 

Onderwerp Bespreekpunten Acties 
Notulen vorige 
vergadering 
 

Naar aanleiding van de notulen zijn er geen 
vragen. 
 
 

n.v.t. 

Informatie 
Avond en 
ouders in de 
school 

De informatie avond is als positief ervaren. 
Uiteraard zou het erg fijn zijn als er in de toekomst 
weer meer ouder(s) / verzorger(s) in de school 
kunnen komen 
 
In het team wordt er binnenkort gekeken hoe we 
de ouder(s)/verzorger(s) toch de mogelijkheid 
kunnen geven om af en toe even met hun kind de 
klas in te gaan. Dit kan op verschillende manier.  
 

Ideeën hiervoor bespreken in 
volgende MR vergadering. 
Afhankelijk van de situatie omtrent 
Corona. 
 

Verkeers- 
veiligheid 

De werkgroep verkeersveiligheid komt maandag 
15 december weer bijéén. 
 
De eerste plannen en ideeën zijn reeds uitgevoerd. 
De flyer is goed ontvangen. Er is vanuit de ouder(s) 
en/of verzorger(s) door één ouder gereageerd. 
 
Het doorvoeren van ‘lopend naar school komen’ is 
goed opgepakt. 
 
Er wordt nu gekeken naar de volgende stap. Dit zal 
waarschijnlijk het aanbrengen van een 
oversteekplaats gaan worden. 
 
Dorpsbelang heeft gesproken met de gemeente 
over een eventuele aanpassing voor fietsers naar 
Dearsum en Poppenwier. Hier wordt geen gehoor 
aan gegeven. 

Tijdens de volgende MR 
vergadering kijken naar de 
vorderingen. 

Thuisonderwijs Ralph heeft een korte presentatie gegeven 
betreffende het onderdeel thuisonderwijs. Hierin 
meegenomen zijn de evaluatie punten vanuit de 
vorige Lockdown. Er komen nu twee 
instructiemomenten per groep, per dag en een 
gezamenlijke afsluiting. 
 
Alle documenten, inloggegevens en 
informatiebrieven naar ouder(s) en/of verzorger(s) 
zijn aangepast en liggen klaar voor gebruik. 

Geen actie nodig. MR reageert 
positief omtrent de voorbereiding 
en de aanpassingen. 

 

  



 
 

Portfolio Van meerdere kanten horen we dat het portfolio 
niet altijd even duidelijk is. Dit wordt ook 
aangegeven door het team. Vandaar dat de 
indeling van het portfolio wordt aangepast.  
 

MR reageert positief op de 
aanpassingen. 

Gedrag op 
school 

Annelies uit haar zorgen omtrent de verandering 
bij kinderen in hoe met elkaar om te gaan. Deze 
zorg wordt uiteraard ook herkent door school. 
Vandaar dat in groep 7/8 met respons lessen is 
gestart. In het nieuwe kalenderjaar is het verzoek 
om ook de ouder(s)/verzorger(s) hier meer bij te 
betrekken. 
 

Monitoren van de vorderingen. 
Dit als bespreekpunt terug laten 
komen in volgende vergadering. 

Volgende 
vergadering 

1. Vorap Q4 bespreken 
2. Afscheid Annelies van der Veen 
3. Welkom Sjoerd Stelwagen en bespreken 

nieuwe taakverdeling binnen de MR 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


