Agenda MR vergadering 26 januari 2022
Aanwezig via Teams:
Karina Walker, Rianneke van Lieren, Manso Groen, Astrid Wolf, Judith Schouten
1. Welkom: Karina heet iedereen welkom
2. Vaststellen agenda 26 januari 2022: de agenda wordt vastgesteld. NPO gelden gemeente
komt erbij als punt 10
3. Vaststellen notulen 23 november 2021: de notulen worden goedgekeurd.
4. Vragen n.a.v. notulen:
Zijn BOUW en Letterster is weer opgestart? Ja. Het wordt nu op afstand gegevn met behulp
van het digibord in plaats van vanaf een Ipad te werken.
Bij het ophalen van oud papier was er een probleem met wegwaaien van het papier doordat
het dag van tevoren al werd klaargezet. Dit is opgelost door iemand van de OR de sleutel van
de schuur te geven.
5. Privacy-voorkeuren/delen van foto's:
De vraag is of foto's niet gemakkelijker gedeeld kunnen worden via Parro. Op dit moment
doen we dit nog niet omdat daar de foto's heel gemakkelijk gedeeld kunnen worden. Wij
vragen ons af of alle ouders zich daar bewust van zijn. Als we over gaan op enkel foto's via
Parro te delen moet dit (het feit dat de foto's makkelijk met derden gedeeld kunnen
worden) wel duidelijk naar alle ouders vermeld worden.
Er zijn op dit moment 5 kinderen die niet op facebook mogen en er zijn 3 ouderparen die
niet op facebook zitten.
Van alle ouders mogen foto's via Parro . Dan zou er wel gecommuniceerd moeten worden
dat het delen hiervan heel goed mogelijk iszodat de ouders zich daarvan bewust zijn .
Bovendien moeten er dan ook wel afspraken worden gemaakt met onze ouders, met het
team over hoe vaak er dan foto's geplaats gaan worden.
De MR-oudergeleding spreekt zich uit voor foto's via Parro en geeft aan dat dan Facebook
wat hen betreft wel kan komen te vervallen.
6. Groepsindeling 2022-2023:
De vorige vergadering heeft de MR inzicht gekregen in de mogelijk verdeling van de groepen
komend schooljaar. Daarna is er in het team nog weer overgesproken. Het team geeft de
voorkeur aan dezelfde verdeling als afgelopen schooljaar.
Gr 1,2,3: met 11 leerlingen
Gr 4,5,6: met 21 leerlingen
Gr 7,8: met 13 leerlingen
De extra ondersteuning zal in de ob en mb ingezet gaan worden. Rust en continuïteit wordt
op deze wijze gewaarborgd. MR gaat akkoord.

7. Coronabeleid: De ouders van groep 4 zitten samen in een groepsapp. Hierin werd o.a.
gedeeld dat er binnen een gezin corona heerste. Dat vond met handig waardoor de vraag
opkwam of het niet mooi zou zijn dat school iedereen op de hoogte zou stellen op het
moment dat er corona heerst ergens in een gezin.
Als school hebben we de taak mensen te informeren als een kind met corona in de groep
heeft gezeten ivm naaste contact. Daarnaast speelt ook de wet van de privacy mee, niet alle
kinderen/ ouders willen dat bekend wordt dat ze corona hebben.
8. Rapportfolio: Karina laat middels een presentatie zien hoe het rapportfolio eruit komt te
zien. Oudergeleding MR is enthousiast: mooi dat de kinderen zelf ook inbreng hebben.
9. GMR: Er zijn geen punten vanuit de GMR
10. Informatie over Joke/ afscheid kinderen 31 januari: Joke zit nog steeds in een traject maar
wil wel graag afscheid nemen van de kinderen, zodat het duidelijk is voor hen. Joke krijgt tzt
ook een groter afscheid maar dan tegen de zomer zodat we hopelijk meer kunnen zonder
teveel beperkingen van de corona maatregelen. Kinderen nemen in kleine groepjes afscheid
van Joke a.s. maandag. Het kookboek met de inbreng van de kinderen ziet er al mooi uit. We
gaan haar dan in het zonnetje zetten.
11. NPO gelden vanuit de gemeente: BSO+ typelessen: alle kinderen van de groep 6/7/8 mogen
zich daarvoor aanmelden kunnen dat dan doen onder begeleiding van Martine (team gaat
kijken welke cursus het gaat worden). Geld moet voor 1 juni 2023 worden uitgegeven.
Drama/ theaterlessen: krijgen we geld voor vanuit een ander potje.
12. Rondvraag.; Er zijn geen vragen.

Vergaderdata 2021-2022:
Dinsdag 5 oktober 2021
Dinsdag 25 november 2021
Woensdag 26 januari 2022
Dinsdag 15 maart 2021
Woensdag 18 mei 2022
Dinsdag 28 juni 2022

