
 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Op 7 september jl. heeft de eerste MR- vergadering plaatsgevonden. De eerste vergadering zonder Helen, die 
helaas afscheid heeft genomen als MR-lid namens het personeel. Wij zijn Helen erg dankbaar voor haar 
jarenlange inzet voor de MR en zullen haar erg missen. We zijn blij dat wij met Karin van Gelderen een waardige 
opvolger hebben gevonden.  
 
In deze eerste vergadering zijn onder meer de Koningsspelen, Gynzy, de communicatie met ouders  in deze 
Coronatijden en de aandachtspunten voor het MR- jaarplan aan de orde gekomen. Hierna een kort verslag van 
de besproken punten. 
 
Koningsspelen 
Het budget voor de vorig schooljaar geannuleerde koningsspelen is besteed aan de extra sportdag in september. 
Er wordt op ingezet om volgend jaar gewoon een koningsspelen te houden.  
 
Gynzy 
De ervaringen zijn over het algemeen positief. Het zijn mooie laptops, er zijn nog wat kleine onduidelijkheden die 
binnen kort met de Gynzy medewerker zullen worden besproken.  
 
Mededelingen directie:  
19 november komt er inspectieonderzoek. Onderzoek richt zich op de kwaliteit van het onderwijs ten opzichte van 
de populatie van de Zoeker.  
Vóór 1 oktober komt er een ventilatie onderzoek in school.  
De wachttijden bij het testen vormt een probleem, er zijn geen invallers. Bij thuiswerkmomenten werkt 4t/m 8 in 
gynzy. De andere groepen kunnen niet van te voren pakketten klaar hebben, maar zullen dat tegen die tijd 
verzorgen wanneer het nodig is. 
 
Communicatie met ouders 
Er komt geen informatieavond. Het contact met met name de nieuwe leerkrachten wordt door de ouders gemist. 
Tijdens de vergadering werd aangekondigd dat juf Gina een kennismakingssessie op het schoolplein zal houden 
(heeft inmiddels plaatsgevonden). Andere nieuwe leerkrachten zien de kleuterouders op het plein. 
Om het gemis van het fysieke contact met school zo veel als mogelijk te compenseren doet de MR het voorstel 
om vanuit de leerkrachten nog meer aandacht te geven aan e-mailverkeer en andere middelen van 
communicatie. Ook wordt de tip gegeven om een filmpje te maken. Het voorstel wordt ter harte genomen en de 
tip in het team besproken.  
In het kader van deze communicatie werd nog opgemerkt dat de invulling van de functie van adjunct-directeur 
door Marjolein Floris werd gemist. Hier is inmiddels richting ouders over gecommuniceerd. Marjolein zal haar 
taken als adjunct combineren met haar zorgtaken.  
 
Jaarplan MR 
In jaarplan aandacht voor communicatie, veiligheid, welzijn en gezondheid. 
 
Vernieuwing schoolplein 
Het plein wordt rond de herfstvakantie vernieuwd. 
 
Financiële bijdrage MR aan klassenuitjes 
Tot slot is nog de financiële bijdrage uit de MR-pot aan klassenuitjes besproken. Er is uitgesproken dat dit geen 
gewoonte is en dat dit ook niet het doel is van de MR-pot. Voor uitjes is er in eerste instantie de school en in 
tweede instantie de OR om financieel bij te dragen. Bij hoge uitzondering kan de MR benaderd worden als er echt 
geen middelen zijn.  
 
 
Fatima Oussouma 
Voorzitter  

 


