
notulen MR vergadering Op weg 14-01-2021 

 

Aanwezig: Mieke (voorzitter) Monique (dir)  Linda (ov) gedeeltelijk aanwezig, Erik (omr) 

Yvette (pmr) Anneke (gmr) Johannet (notulist)      Locatie: MS 

Teams online 

 

1. Opening, vaststelling van de agenda, voorgaande notulen van december zijn 

goedgekeurd. Volgende notulen binnen twee weken reageren dan kunnen ze op de 

site. 
2. Anneke Janssen, GMR contactpersoon, stelt zich voor Ze is contactpersoon voor Op 

Weg. Zij woont een vergadering bij om sfeer te proeven, Zij vraagt naar contact tussen 

ov en mr. En vindt het een goed voorbeeld zoals onze MR en OV het met elkaar 

geregeld hebben. Ze stuurt de GMR verslagen. GMR draagt bij aan bijvoorbeeld 

strategisch beleidsplan, jaarplan, Anneke is die nieuwe hoogbegaafdheiddeskundige 

voor het laag. De GMR is nog op zoek naar een pmr-lid. Deze mag komen van Op 

weg, omdat deze school nog niet vertegenwoordigd is in de GMR. 

3. Linda Harbers, penningmeester OV, geeft uitleg over de OV begroting. De begroting 

wordt bij de algemene ledenvergadering altijd toegelicht. Inkomsten zijn 

ouderbijdragen en MR bijdrage die wij niet hebben verbruikt. Instromers betalen na 

rato. Uitgaven worden bedacht op ervaring van voorgaande jaren. En er was een 

gespaard bedrag, dit is niet wenselijk dus dat is opgemaakt. Klasgebonden activiteiten 

wordt verdeeld over de klassen die dat mogen besteden. OMR vraagt door op meer 

dan de helft van de begroting die niet uitgesplitst is. De schoolreiswerkgroep is 

verantwoordelijk voor het delen en verklaren van de kosten van schoolreis. Deze 

wordt gecontroleerd door de OV.  

4. Er was geen ingekomen post. De notulen plaatsen op de site is niet correct gebeurd. 

Excuses daarvoor.  

5. Mededelingen directie 

o Update onderwijsaanbod op afstand ervaringen 2de lockdown. De reacties van 

ouders en leerlingen zijn erg wisselend. Van veel te weinig stof tot veel te veel 

stof. Van goed te managen thuis, tot een flinke kluif hebben aan de combinatie 

thuiswerken en kinderen in het thuisonderwijs begeleiden, Omr heeft bericht 

van een aantal ouders gehad met zorgen over de kwaliteit, het ontbreken van 

online lessen en weinig contact. Ouders geven aan dat andere scholen andere 

keuzes hebben gemaakt (online lessen en meer contact met de leerlingen) en 

vragen zich af waarom Op Weg deze keuze niet heeft gemaakt. 

Toen we ineens dicht moesten is er gekozen voor herhaling in de verwachting 

dat school slechts 2 weken dicht zou blijven. Herhaling is ook gekozen om de 

leerlingen goed in de stof te houden. Omdat de lockdown niet afgelopen is in 

de volgende weken, is er gekozen om tijdens de verlenging wel weer instructie 

te geven, in filmpjes en live instructie.  

Het is een bijzondere situatie waarin we zitten, we kunnen niet terugvallen op 

kennis, onderzoeken en ervaring.  

Alle leden van het team zijn gemotiveerd en zorgen voor afstemming zodat het 

aanbod op afstand vormgegeven wordt. Niemand is ziek. We proberen het 

haalbaar te maken voor iedereen ouders, kinderen en leerkrachten. We praten 

erover met elkaar en proberen slimme keuzes te maken.  

o Werkwijze en aantallen noodopvang  op school voor ouders van cruciale 

beroepen en kwetsbare kinderen. De gemeente heeft aangeboden om de 

screening te doen voor alle kinderorganisaties en besturen. Er was gehoopt op 



handen in de opvang. Dat is er niet vanuit de gemeente. De brief en het 

formulier van de gemeente zijn niet goed ontvangen door enkele ouders. Omr 

heeft hier vanuit een aantal ouders bericht over gekregen. Monique wordt erop 

aangekeken. De brief en het formulier zijn niet door Monique opgesteld maar 

is een schrijven vanuit de gemeente, stichting Condor en SPOG en 

kindorganisaties als Partou en KION uit de omgeving en is voor alle scholen 

gelijk. Monique heeft het enkel gedeeld. Ze begrijpt de reactie van ouders en 

heeft inmiddels enkele ouders hierover gesproken.  Ouders kunnen altijd 

contact opnemen met Monique bij vragen of opmerkingen. Het is moeilijk om 

de noodopvang rond te krijgen omdat leerkrachten ook online onderwijs 

moeten geven. 
o Polderkrant; de scholen stellen zich aan u voor. Is rond gegaan in Berg en Dal. 

Toen de krant gedrukt was waren we nog open. 1 februari staat ouderavond 

ouders nieuwe kleuters/ welke vorm? Verzetten, wanneer? dan in kleine 

groepjes? Online? Filmpje? Overslaan? Tijdens de intakes een presentatie doen 

of…. 
Omr zegt dat in de klas zijn een toegevoegde waarde is voor nieuwe ouders. 

Geen webinar wel beeldbellen met juf is het advies. 

o Vakantierooster 21-22 (zie bijlage). Wordt ter kennisgeving aangenomen. 

Studiedagen worden op volgende mr vergadering ingeplant. 
o Personeelsnieuws Manon Merry heeft ontslag genomen en is per 20 januari uit 

dienst. De huidige vervangers blijven tot aan de zomer.  / formatie prognose ll 

172 grote kans dat we met acht groepen doorkunnen.  
o Cito toetsen Zodra we open gaan, gaan we niet de eerste week maar in de 

tweede week toetsen. De centrale eindtoets groep 8 is aangevraagd en gaat 

vooralsnog door. 
6. Mededelingen PMR geen 

7. Mededelingen OMR geen 

8. Ochtend inloop bespreken schuiven we door naar de volgende vergadering.  

Rondvraag: 

18 maart is de volgende mr vergadering 

Anneke bedankt dat ze aanwezig mocht zijn.  

Dank je wel voor de input vandaag 

 


