
 

 

 

 

 

 

 
 
 

MR Vergadering - Notulen 
 
Datum:  19-01-2021 
Tijd:   19:00 uur – 21.00 uur 
Locatie:  Teams 
Aanwezig:     Mart Muller (MM), Sylvia van Rooij (SR), Hedy van Harselaar (HH), Kitty     
                       Breuer (KB), Anita Smit (AS) 
Notulist:  AS 
 

 
1. Opening 

 
2. Goedkeuring vorige notulen (10 min.) 

Aanpassing bij punt 7 → schoolplan veranderen in jaarplan. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

3. Update GMR 

EU heeft een mail gestuurd naar MM over de GMR-vergadering van woensdag 
13 januari ’21. Er is voornamelijk gesproken over alle perikelen rondom Corona 
en hoe ieder daar op zijn/haar school mee omgaat. Hierbij hoort ook de 
begeleiding rondom het thuisonderwijs. Over het algemeen gaat dit wel goed. 
EU heeft namens de Catamaran aangegeven dat dit goed georganiseerd is en 
problemen voor zover mogelijk direct opgelost worden. 
Met de bestuurder is gesproken over het belang van het houden aan de regels 
met betrekking tot COVID-19, hierbij ook het dragen van mondkapjes in de 
wandelgangen en gezamenlijke ruimtes op de diverse scholen. Hier heeft EU 
aangegeven dat dit op de Catamaran, mede door goed voorbeeld van Hedy, 
over het algemeen prima werkt. 
Verder is er instemming verleend voor het in gang zetten van het aannemen van 
een (tijdelijke) extra bestuurder.  
Er is nog steeds het voornemen een gezamenlijke bijeenkomst te plannen met 
de GMR en alle MR-en. In verband met COVID-19 lastig. 
Als laatste punt de mededeling dat de GMR 4 reacties heeft ontvangen naar 
aanleiding van de vacatures binnen de GMR. Kandidaten worden op korte 
termijn uitgenodigd voor een gesprek. 
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4. Punten vanuit de directie                                                                                                                                                         
 
Opstapprogramma groep 8 Lyceo  

Lyceo zet zich actief in voor gelijke kansen in het onderwijs en biedt   

      ondersteuning  voor kinderen die dit nodig hebben van groep 8 met een vervolg     

       in het VO (op school, na schooltijd, vanuit een landelijke subsidie, die BLICK-     

      breed is aangevraagd). Doel: voorbereiding op het VO en vervolg op het VO 

      (taal/rekenen/brugklasoriëntatie, op VO o.a. huiswerkbegeleiding).  

       Van onze school gaan hier 3 leerlingen aan deelnemen. Er wordt gestart in 

       aangepaste vorm vanwege Corona (na schooltijd). 

       

BLICK-Studio-20!  

BLICK-breed is er een subsidie aangevraagd voor het verkleinen van Covid-19 

      achterstanden.  

Deze subsidie is gehonoreerd en er is voor onze school 30.600,= euro te 

besteden. Dit zal na schooltijd zijn en het aanbod wordt verzorgd door lokale 

aanbieders, zoals de bibliotheek, CJG, Welzijn Capelle en Lyceo. Er is voor de 

kerstvakantie een oriënterend gesprek geweest, waarna MT en het team een 

aantal mogelijkheden hebben bekeken. Hoewel er op onze school naar  

      verhouding weinig  onderwijsachterstand door Corona is geconstateerd, is dit  

       ook een aanbod gericht op kansen voor onze leerlingen (in de school, na  

       schooltijd). Inzet voor sociaal-emotionele vaardigheidstrainingen is wenselijk. 

MM vraagt of het bedrag niet besteed had kunnen worden om 
leerachterstanden aan te pakken. HH geeft aan dat er na de eerste  

                             schoolsluiting geen leerachterstanden waren.  
 
               Vervolg onderwijsinspectie:  

Het definitieve verslag is binnen. Inhoud en plan van aanpak wordt besproken. 
Begin maart komt de inspectie terug om zicht op ontwikkeling opnieuw te 
beoordelen. 

               
Kamp groep 8  

       Dit is gereserveerd door de OR op 7-8-9 juli in de hoop dat dit door kan gaan.    
       Het is op een park in Leersum, waar alle faciliteiten binnen handbereik zijn (20- 
       persoonshuis). 

 
5. Corona  

Vanuit het personeel wordt aangegeven dat het gevoel leeft dat er harder 
gewerkt wordt dan in de eerste periode. 
Vanuit de ouders wordt aangegeven dat een stuk beweging tussen het werk 
door gemist wordt. Op school zijn er energyzers tussen de lessen door. De 
vakleerkracht gym stuurt wekelijks een schema met challenges, maar die zijn 
niet altijd te gebruiken tijdens het werk. 
In de groepen 3 t/m 8 wordt instructie gegeven via Teams. De kleutergroepen 
gaan volgende week starten met Teams. Op de maandagen komen de kinderen 
de thuiswerkpakketten ophalen en gemaakt werk terug brengen. 
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HH geeft aan dat de noodopvang groeit. Bij de kleuters verzorgt 1 leerkracht de 
noodopvang. Bij 3 t/m 8 zijn er 2 leerkrachten die de noodopvang verzorgen. 

       CITO & groep 8: Het crisisteam doet uitspraak over wat er wel en niet mag/kan.  
Het uitbrengen van het definitieve schooladvies levert voor onze school geen 
problemen op. Ook over de afname van de middentoetsen volgt nog informatie. 
De kinderen moeten wel eerst weer een tijdje op school zijn, voordat er 
getoetst wordt. 

 
6. Rondvraag  

HH heeft een verzoek gekregen van een vader van een leerling. Hij heeft een 
kinderboek geschreven en wil dit graag via school onder de aandacht brengen. 
HH neemt contact op om te kijken of het boek kan worden voorgelezen tijdens 
“De voorleesdagen”. 

 
7. Input voor Flessenpost  

- manier van lesgeven is besproken in de MR 
- verslag Onderwijsinspectie 
- Blick studio 
 

8. Post  

AOB tijdschrift MR 
 
 
 
 
 

                    Actielijst. 
 
 

HH 
 

Verzoek indienen bij Parnassys of de 
WIG5 toetsen met deelresultaten in het 
ouderportaal gedeeld kunnen worden. 
Hedy informeert bij ParnasSys / WIG / 
collegascholen. 

Voor 1 december 
2020 
 

HH en MM 
 

Instemmingsovereenkomst schooltijden 
tekenen. 

Voor 19 januari 
2021 

SR Verdiepingsvragen stellen aan de GMR 
over thuisonderwijs Blickscholen. 

Voor 16 maart 
2021  

 


