
 NOTULEN MR maandag 28 september 2020  

Aanwezig: Anita, Annemarie, Christine, Ger, Stefan, Trude 

Afwezig: - 

 

1.Opening  

De vergadering wordt om 20.17 h geopend. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Notulen 23 januari: goedgekeurd 

Notulen 8 juni: goedgekeurd 

 

3. Ingekomen stukken 

Tabel onderwijstijd 

GVO/HVO wordt al geruime tijd al vanaf groep 3 gegeven. De tabel onderwijstijd in de schoolgids was 

nog niet aangepast. De nieuwe tabel is nog niet gedeeld met de MR. 

Brief Corona-protocol igv thuisblijven docenten 

De Stagairs worden niet komen nooit alleen voor de klas te staan bij ziekte van de leerklacht. Alle 

Duo’s zijn in principe bereid extra dagen in te vallen. 

4. Uitgaande stukken 

Geen 

 

5. terugkoppeling Regioraad / GMR  

Anita heeft zich aangemeld voor de regioraad. Er zitten (nog) geen ouders in van de Vliegerdt. In de 

oudergeleding Vliegerdt is geen belangstelling. 

Het proces van aanmelden voor de regioraden heeft langer geduurd dan verwacht. Pas begin van het 

schooljaar hebben (bijna) alle scholen kandidaten aangemeld.  

9 september hebben de gemelde kandidaten een uitnodiging ontvangen zich kandidaat te stellen 

voor de GMR. Als er meer kandidaten zich aanmelden dan er plaatsen beschikbaar zijn, zullen er 

verkiezingen gehouden worden. Deze zullen plaatsvinden in de periode van 21 september t/m 2 

oktober.  

 

  



6. Mededelingen directie 

Veiligheidsplan 

Edumare heeft een nieuw veiligheidsplan, dit is Ger schoolspecifiek aan het maken. Voor de 

leerkrachten zit er een integriteitsdeel in, waar zij kennis van moeten nemen. Het veiligheidsplan 

gaan we de komende vergaderingen bespreken waar nodig. 

Sinterklaas 

Bovenschools regionaal is besloten om alleen roetveegpieten (of geen pieten) in te zetten en geen er 

is intocht om groepsvorming op het schoolplein te voorkomen. 

Stagiairs 

Celine - Klasse assistent: 

Woensdag en donderdag is groep ½. Vrijdag bij groep 3.  

Tot wanneer? 

? – Klasse assistent: 

Vrijdag in groep ½. 

Tot wanneer? 

Organisatie oudervertelgesprekken 

Afspraken via Parro. Oudervertelgesprekken worden wel op school gehouden, waarbij contact tussen 

de verschillende ouders voorkomen wordt. 

 

7. Zonnepanelen / Duurzaamheid 

Er komen geen zonnepanelen, dit onderwerp mag wel van de agenda. 

 

8. Website / Parro 

Website ligt er sinds begin van het schooljaar uit. Is nu weer online, maar CMS ligt er nog wel uit. Dit 

schooljaar komt er een nieuwe website. Ger weet binnen Edumare hoe het geregeld is. Binnen 

Edumare hoeft alleen het logo van Edumare met een doorkliklink op de site. 

Trude wil weten waarom we dit als MR bespreken.-> blijft op agenda als stok achter de deur. Maar 

niet iedere vergadering. 

Parro is gekoppeld aan Parnassys. 

Late communicatie naar ouders over de uitrol van Parro heeft voor een hoop ergernis bij de ouders 

van groep 3 gezorgd. 

 

  



9. Acties  

Wie wat Uit vergadering gereed 

Ger Navraag bij ouders 

over beleving aanpak 

pesten 

08/06/2020 3 november 

Annemarie Inloggevens MR-mail 

aan Trude doorgeven 

08/06/2020 27 september 

 

Trude met Ger Planning bespeken 

onderdelen 

veiligheidsplan in 

vergadering MR 

28/09/2020 10 december 

    

 

10. Rondvraag 

Hoe verloopt 1-op-1 communicatie via Parro?  

Bij Anita in de groep wordt er goed gebruik van gemaakt. Bij Christine nog niet. 

De Vliegerdt is klaar voor afstandsonderwijs wanneer dat nodig is ivm een verdenking of besmetting 

van een docent. 

 

11. Sluiting 

De vergadering gaat over in corona kletsen. Rond half 10 naar huis. 

 

Volgende vergaderingen: 

Maandag  28 september  20.15 
Dinsdag  3 november 20.15 
Donderdag  10 december 20.15 
Dinsdag  9 februari 20.15 
Maandag  12 april  20.15 
Maandag  14 juni   19.30 
 


