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1.        Vooroverleg -wordt niet genotuleerd 

2.        Opening en vaststelling agenda, vanwege de huidige situatie passen we de 
agenda iets aan om voldoende ruimte te hebben voor nu urgente zaken.   

3.   Mededeling voorafgaand. MR moet op zoek naar nieuwe leden, zowel 2 
ouders als 2 leerkrachten zullen komend jaar om verschillende redenen niet 
meer in de MR plaats nemen. Allen bedankt voor de inzet!   

4.      Evaluatie afgelopen week + vooruitblik vanaf 1/ 8 juni 
Afgelopen week was spannend, maar lijkt te zijn meegevallen, al was het erg 
wennen. Er zijn alleen nu nog veel kinderen afwezig. En daar wordt voorlopig niet 
op gehandhaafd. Dat is vervelend, want de sociale omgang ontbreekt en de 
achterstand wordt nog groter. Komende week wordt het rooster voor alle 
kinderen 2x 5 uur. Van 1 tot 8 juni wordt dit om verwarring te voorkomen gelijk 
aan de week ervoor ook 2x 5 uur. 
8 juni gaan de scholen weer helemaal open. Even afwachten of externen ook 
weer op school mogen komen zodat de tussen schoolse opvang geregeld is, het 
plan is in ieder geval om de richtlijn van de regering op te volgen. De komende 
dagen verwacht men meer duidelijkheid over toegang externen en eventueel 
mengen van klassen tijdens buitenspelen, we zullen dan nog een korte meeting 
inlassen om het definitieve plan van 8 juni tot aan zomervakantie te bespreken. 

5.        Vakantierooster/studiedagen 2020-2021 Er is wat discussie over de meivakantie, 
en of we die 2 weken moeten houden en niet moeten splitsen met een week in 
juni, besloten is om mei vakantie zo te houden omdat de laatste weken al zoveel 
moet met cito /kamp etc. en het dan ook nog maar 9 weken tot aan de 
zomervakantie is. De herfstvakantie is een week eerder dan gebruikelijk, maar 
onze zomervakantie is ook vroeg. Dus akkoord met instemming van de MR. 

6.        Schoolformatieplan 2020-2021 concept Groepen 5 zijn volgend jaar wat groot, 
maar er zijn wel extra uren voor deze klassen, zodat we nu geen combinatieklas 
vormen in 4/5. Verder is het even aankijken hoe de kinderen uit de corona tijd 
komen en of de formatie zoals bedacht uitgevoerd kan worden omdat de klassen 



3 nu aan de kleine kant zijn. Daar wordt nu naar gekeken met de leerkrachten en 
de IB’ers. Kleuterklassen starten met groepen van 19. Nieuwe inschrijvingen laten 
in de huidige situatie even op zich wachten, maar dat verloopt wel vaker wat 
grillig.   

7.        Jaarplan 2020-2021 concept  Ziet er goed uit, de speerpunten komen duidelijk 
naar voren.   

8.        Schoolgids 2020-2021 concept Inhoudelijk is de gids dit jaar niet veel gewijzigd, 
aangezien deze vorig jaar geheel is herzien. Er zijn wat opmerkingen over 
jaartallen. Pagina 6 hier ontbreken Engels en studievaardigheden bij de 
methoden? Is bewust zo omdat niet de hele school hier de methode voor 
gebruikt. Plusklas en Day a week school gaan ook nog door. Pagina 8 aanpassen 
van voorscholen naar meerdere dan impuls alleen. Pagina 12 praatpaaltje niet 1 x 
per week, maar als er iets te melden is. Ongeveer 1x per 3 weken. Pagina 15, de 
sportdag ontbreekt bij waar de ouderbijdrage voor gebruikt wordt. Pagina 18 
schooladviezen nu oude cijfers, maar wordt automatisch de nieuwste versie in 
gezet. Pagina 22 Studiedag staat verkeerd vermeld. Stijl van de zinnen bij diverse 
opvang 6.2 gelijk zetten aan andere opvang. En verder zijn er nog wat 
taalslordigheden, hier wordt naar gekeken en dit zal worden aangepast. 

9.        SOP (Schoolondersteuningsplan) Pagina 6 onderste tabel bij psychosomatische 
problematiek 3 jaar op rij 10 en nu 0. Opvallend. Blz 17 World at your feet eruit, 
want dit programma is niet meer aan de Mijlpaal verbonden.  

10.    LOVS toetsen juni  Gaan deze nog door? Groep 3 en 4 niet alle leestoetsen, maar 
overige toetsen worden nog wel afgenomen dit leerjaar, vooral om te kijken hoe 
groot de achterstand is door covid19. Hopelijk zijn alle leerlingen aanwezig. De 
verwachting is dat de achterstand over het algemeen mee zal vallen. Maar het is 
spannend. De toets voor groep 7 zal niet doorslaggevend zijn voor het voorlopig 
advies. De toetsen zullen ook vooral algemeen gebruikt worden om te kijken hoe 
de school het doet. 

11. Speerpunten 2019-2020 
- Leerteam rekenen heeft een nieuwe leermethode gekozen, het is Getal en 
ruimte geworden omdat er 1 doel per les is die dan beter ingeoefend kan 
worden. De methode heeft een goede opbouw, veel verhaal sommen en 
automatiseren, met werkboeken en digitale mogelijkheden. En een goede 
aansluiting op de middelbare school. Komend schooljaar starten we daarmee in 
alle groepen. Er is aandacht voor een soepele overgang van onze huidige 
methode naar de nieuwe. Ook zal hier tijdens de studiedagen aandacht voor zijn.  

12.    Praatpaaltje Advies om een positief stuk te versturen aangezien er nog best wat 
ouders angstig zijn om de kinderen naar school te laten gaan. Ook even een 
oproep voor nieuwe leden, dan graag toehoren volgende vergadering. Ook even 
via Parro aangezien het kort dag is.  

13. Personeel informatief  
 

14.    Rondvraag 

15. Sluiting vergadering  
 


