
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MR Vergadering – Notulen (definitieve versie) 
 
Datum:  10-11-2020 
Tijd:   19:00 uur – 21.00 uur 
Locatie:  Teams 
Aanwezig:  Anita Smit (AS), Hedy van Harselaar (HH), Mart Muller (MM), Sylvia van 

Rooij (SR), Kitty Breuer (KB) 
 gast: Hesley Wijnaldum (HW) 
Notulist:  KB 

 
1. Opening 

 
2. Goedkeuring vorige notulen  

Bij punt 7, bullit 3: schoolplan moet jaarplan zijn. 
Notulen worden goedgekeurd en kunnen op de site. 
 

3. Update GMR  
EU heeft aan MM een korte update gegeven vanuit de GMR over het 
mondkapjesbeleid van Blick. 
De GMR heeft unaniem ingestemd met de mondkapjesplicht vanuit het 
crisisteam van Blick. Dit betekent dat er een mondkapjesplicht is in de 
openbare- en verplaatsingsruimtes op alle scholen van BLICK. Directie hoeft 
deze verplichting echter niet te handhaven. 
 
De notulen van de GMR zijn nog niet gedeeld met de MR. 
HH neemt hierover informeel contact op met het stafbureau. 
MM neemt formeel contact op met de voorzitter van de GMR met de vraag of 
de notulen gedeeld kunnen worden. 
MM heeft zich per direct ingeschreven als belangstellende voor de GMR 
nieuwsbrief. 

 
4. Inspectiebezoek  

HH geeft een terugkoppeling van het inspectiebezoek. 
Inspectie heeft de eindconclusie al wel gedeeld, het verslag moet nog komen. 
Van de 7 standaarden zijn er 6 voldoende beoordeeld. Alleen zicht op 
ontwikkeling is nog niet als voldoende beoordeeld. 
Inspectie mist de verdieping in de analyses en denkt dat we voor dit onderdeel 
wat meer tijd nodig hebben. 
Inspectie zal eind februari 2021 dit onderdeel opnieuw beoordelen. Dit is dus na 
de midden toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. 
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De Catamaran krijgt externe hulp om ook voor dit onderdeel een voldoende te 
halen. Tijdens studiedagen zal hier aan gewerkt worden. 
 
Inspectie heeft ook  een terugkoppeling gemaakt over de inhoud van spel en 
beweging op het rooster. Dit moet duidelijker omgeschreven worden. 
 
De ouders die inspectie gesproken hebben vonden de vragen zeer gericht en 
scherp. Een half uur voelde wel kort aan om alle informatie te geven die de 
ouders wilden geven. 
 
Communicatie naar ouders: HH kiest ervoor om een terugkoppeling van het 
inspectiebezoek naar ouders snel (dus in de volgende flessenpost 13-11-2020) 
te doen en niet op het verslag van inspectie te wachten. De communicatie naar 
ouders zal eerlijk en helder zijn. De MR vindt dit een goed plan. 
 
HW verlaat na dit punt de vergadering. 

   

 
5. Corona  

Wat betreft de buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld op het Baken) wachten 
we het advies van het crisisteam af. 
 
HH deelt mee dat er door het MT wordt nagedacht over hoe we tijdens de 
coronacrisis meer contact kunnen hebben met ouders. Ouders missen contact 
met leerkrachten, leerkrachten missen het contact met de ouders. Dit gaat 
vooral over informeel contact. 
Tijdens een volgende studiedag zal HH mogelijkheden (fysiek, telefonisch, via 
Teams…) met het team bespreken. 
 

6. ICT / ParnasSys  
We vullen vanaf dit schooljaar de resultaten van de toetsen van Wereld in 
getallen 5 (WIG5) in met de resultatenmonitor. Het blijkt dat deze resultaten 
door Parnassys worden vertaald naar een cijfer. Ouders kunnen dit cijfer inzien 
op het ouderportaal. Ouders zien niet op welke onderdelen de leerlingen 
voldoende hebben gescoord. Liever zien we dat ouders juist wel deze informatie 
krijgen. We dienen een verzoek in bij Parnassys of dit mogelijk is. 

  
7. Instemming schooltijden (formeel)  

 (zie actielijst) 
  

8. Rondvraag   
Geen vragen.  

 
9. Input voor Flessenpost  

- Inspectie  
- Contact met ouders tijdens de coronatijd. 
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10. Post   
  - info MR tijdschrift van AOB 
  - tijdschrift: Onze school 
 
 
       actielijst: 
 

Wie Wat Wanneer 

HH 
 

Informeel contact opnemen met het 
stafbureau met de vraag of de notulen 
van de GMR gedeeld kunnen worden. 

Voor 19 januari 
2021 

MM 
 

Formeel contact opnemen met de 
voorzitter van de GMR met de vraag of 
de notulen van de GMR gedeeld kunnen 
worden. 

Voor 19 januari 
2021 

HH 
 

Verzoek indienen bij Parnassys of de 
WIG5 toetsen met deelresultaten in het 
ouderportaal gedeeld kunnen worden. 

Voor 1 december 
2020 

HH en MM 
 

Instemmingsovereenkomst schooltijden 
tekenen. 

Voor 19 januari 
2021 

HH 
 

Tijdens een studiedag de mogelijkheid 
bespreken om meer contact te hebben 
tussen school en ouders. 

studiedag in 
november 

 


