
 

 
Notulen MR 23 februari 2021 
Locatie  : Teams 
Tijd  : 19:00 uur start vergadering 
Voorzitter : Marco van der Geer 
Notulist : Eric van Dal  
Aanwezig  : Marco van de Geer, Kiki Aarns, Saskia Wongsoredjo, Manon Calicher, 
                           Regina Pitstra-Mudde, Eric van Dal en Hans Verweij 
 
1. en 2. Welkom/notulen 
De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn geen actiepunten van vorige notulen 
 
3. Mededeling/ingekomen stukken 
Geen. 
 
4. Corona 
Deze vergadering staat met name in het teken van het evalueren van de periode dat de school a.g.v. 
de tweede lockdown gesloten was alsmede de opstart na de heropening. Hans vraagt aan de 
oudergeleding hoe de afgelopen periode is beleefd. De ervaringen zijn over het algemeen goed. Het 
was fijn dat er dagelijks, volgens een vaste structuur, meerdere malen les en contact was met de 
leerkrachten. Tussendoor was er de mogelijkheid via Teams vragen te stellen. Daarnaast konden de 
kinderen dagelijks aan de slag met (digitaal) huiswerk. De ervaringen zijn dat het onderwijs deze 
tweede lockdown beter georganiseerd was dan tijdens de eerste. Tuurlijk waren er hier en daar ook 
wel wat kritische geluiden van ouders, maar in het algemeen overheerst een positief gevoel. Tegen 
het einde, toen bekend dat de scholen weer open mochten, werd het lastig de 
concentratie/motivatie van de kinderen vast te houden en snakten zij naar fysiek les en contact met 
hun vriendjes op school.  
 
De leerkrachten hadden het gevoel meer toegerust te zijn op digitaal onderwijs dan tijdens de eerste 
lockdown. Het zicht en de grip op de kinderen was beter. Neemt niet weg dat de leerkrachten zelf 
ook erg toe waren aan het weerzien met de kinderen. 
 
Bij de opening van de school is de eerste dagen aandacht besteed aan het opbouwen van het 
klasse/groepsgevoel. Volgende week worden de Citovervolgtoetsen afgenomen om te kijken waar de 
kinderen staan om vervolgens (individuele) doelen te stellen. Gezamenlijk worden de schouders 
eronder gezet om de kinderen op niveau te houden en, waar nodig, te krijgen. 
 
5. MR 
Opgemerkt wordt nog dat goed is als ouders weten waar ze terecht kunnen met vragen over de gang 
van zaken op school. Vanzelfsprekend kunnen ze rechtstreeks met Hans in gesprek gaan. Ook een 
mogelijkheid is om (een ouder van) de MR aan te spreken en te vragen of een bepaald onderwerp in 
een MR vergadering kan worden besproken. Om die reden is besloten om de (leden van de) MR 
meer zichtbaar te maken en onder de aandacht van de ouders te brengen. Binnenkort gaat hierover 
een brief uit aan de ouders.  



 

 
6. Toegezegde financiële steun Rijk 
Over de toegezegde financiële injectie van het Rijk is nog weinig bekend. Het bestuur van Delta is 
bezig dit in kaart te krijgen.  
 
7.  Begroting 
De begroting 2021-2022 is door Hans besproken. Afgelopen jaar is er van het opgebouwde 
spaartegoed een extra bedrag van € 10.000,= uitgegeven aan ICT (laptops e.d.) om zo de hardware 
op niveau te houden. De oudergeleding is hier voorstander van, mede omdat er veel les wordt 
gegeven met behulp van computers. Voor het komende jaar is € 5.000,= extra begroot voor ICT. 
Regina wijst nog op (extra) leermiddelen op het gebied van techniek & maakonderwijs. In Ixperium 
zijn op dit gebied veel leerzame leermiddelen te zien en te ervaren. De oudergeleding geeft een 
positief advies af over de begroting 2021-2022.  
 
 
8. Concept vakantierooster besproken 
Het concept vakantierooster is toegelicht en zal nog binnen het team worden besproken. Binnenkort 
wordt dit voor advies aan de MR teruggekoppeld. Studiedagen en vrije dagen voor de groepen 1 t/m 
4 worden later ingevuld. De herfstvakantie (25 t/m 29 oktober 2021), kerstvakantie (27 december 
2021 t/m 07 januari 2022), voorjaarsvakantie (28 februari t/m 04 maart 2022), de meivakantie (25 
april t/m 06 mei 2022) en de zomervakantie (25 juli t/m 02 september 2022) staan al vast. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. De vergadering wordt om 20.45 uur 
gesloten. 
 


