
 
Notulen MR Basisschool de Mijlpaal 

 

Datum 2 november 2020 

Tijd 19.00u-21.15u 

Locatie Anderlechtlaan 1 

Aanwezig PMR: Marion, Nienke, Sophie, Tineke en Thijmen 
OMR: Amira, Daniëlle, Malika, Memik en Priscilla 

Afwezig 
 

Voorzitter Daniëlle Rebel 

Secretaris Marion Dercksen 

Notulist Tineke 

Aanwezig directielid: Bas van der Geest 

  
  

1.        Vooroverleg 
- Wordt niet genotuleerd 

2.        Opening en vaststelling van de agenda  
3.        Vaststelling notulen: 

Notulen goedgekeurd 
 
Actielijst en besluitenlijst doornemen: 

*Protocol te laat komen komt eraan 
*Gezonde school reminder hierover komt in het Praatpaaltje 
(Praatpaaltje komt niet bij iedereen aan) 
*Club Collect : 
Percentage 17/18 69 % 
Percentage in 18/19 79 % 
Afgelopen schooljaar 70 % (bijdrage werd soms door ouders 
teruggevraagd i.v.m. corona. Club Collect terug laten komen in januari 
over het innen van ouderbijdrage ten tijde van corona 
*GMR; er waren geen vragen en het was coronatijd,  daarom is niemand 
uitgenodigd van GMR voor het bijwonen van een vergadering. Daarom 
van actielijst gehaald 
  

4.        Post 
* Artikel over beter gaan lezen, via een leesplan. Artikel wordt verspreid 
door secretaris. MR Magazine 5. 
  

5.        OR-uitgaven / begroting  
Besteding giften 
Nog geen financieel overzicht ontvangen. Wegens omstandigheden is de  



Penningmeester hier niet aan toe gekomen. Er is al wel gebudgetteerd voor Sint 
25 euro klassencadeau. Morgen (3-10-2020) is de OR vergadering. In januari op 
agenda terug onder kopje financiën.  

6.        Leerlingtelling (groepsgrootte) 2021-2022 
Pas in mei is een duidelijke prognose voor 2021-2022. Dan terug op de agenda 
  

7.         Schooltijden corona 
Ouders met kinderen in ½ en gr 5 hebben2 verschillende schooltijden. De tijd 
ertussen wordt als te lang ervaren waardoor veel ouders in dat kwartier te dicht 
op elkaar staan. Vanuit directie graag een berichtje over het te dicht bij elkaar 
blijven staan in dat kwartier. De schooltijden kunnen eigenlijk niet aangepast 
worden. Ouders moeten eigen verantwoordelijkheid nemen en er weer even 
aan herinnerd worden.  

8.        Speerpunten 2020-2021   - OGO, Rekenen, Did. handelen, Coöp. Werkvormen 

*OGO: theoretisch onderzoek gedaan en binnen het team willen we deze 
aspecten terug laten komen in ons onderwijs. Dit jaar nog een advies van 
dit leerteam welke OGO aspecten we weer in ons onderwijs willen zien. 
*Ups en downs met de nieuwe rekenmethode. Is een niveauverschil met 
vorige methode en door corona zijn er toch wat hiaten. Digitaal is het nog 
wel wat problematisch. Digitale toetsen moeten erg nauwkeurig en op 
een bepaalde manier gemaakt worden. Methodeboeken werken prettig 
stapje voor stapje en ook alle differentiatie in een lesboek.  
* Didactisch handelen, invoering en borging van het MIM-model. Verder 
werken via dit model, klassenbezoeken om te borgen. Evaluatie, wat is 
het doel, wat heb je geleerd. 
*Coöperatieve werkvormen 
Opfrissen van kennis onder de teamleden en verschillende werkvormen 
laten zien.  

9.        Eindafrekening 2019-2020 
Geld overgehouden van samenwerkingsverbanden. Jammer dat deze gelden zijn 
blijven liggen. Maar deze gelden komen in de reserves. Ook als zieken niet extern 
maar intern worden vervangen komt dit geld bij het schoolbudget. Reserves zijn 
aangevuld, dit kan niet uitgegeven worden aan structurele uitbreiding van 
personeel, maar wel als extra tijdelijke krachten. 
  

10.    Veiligheid 
Ontruimingsoefening staat op de planning, komt 1 x aangekondigd en 1 x 
onverwachts.  
BHV-ers zijn conform de norm voldoende aanwezig.  

11. Reglement MR 
Reglement MR is nog van 2016. Moet dit jaar opnieuw vastgesteld worden. 
Medezeggenschapsstatuut: is ons statuut nog up to date? Dit moet elke 2 jaar 
vernieuwd worden. Statuut van GMR is van 2018, deze geldt ook voor MR. 

 

12.    Verslagen GMR 
Notulen 23 juni : PNO; GMR vermeldt punt 3.3.1. Waar is dit formulier te 
vinden? Dit beoordelingsformulier is ook nog niet ontvangen door 
directie. Wordt door MR-lid opgevraagd bij GMR.  

13. Praatpaaltje 



Gezonde school, er wordt niet getrakteerd dus zijn daar geen discussies over. 
voorbeelden voor gezonde lunches in Praatpaaltje.  
Als MR is er geen informatie voor het Praatpaaltje. 
 

14. Personeel informatief  
Opmerking: gelukkig geen leerkrachten ziek, wel leerlingen die thuis 
zitten. Geeft wel dubbel werk voor leerkracht. Graag daar tijd voor 
houden. Met coronageld kunnen enkele leerlingen extra begeleiding 
krijgen.  

15.  Rondvraag  
-Jaarverslag : namen moeten eruit, maar wel bij de deelname.  
-We hebben nog op 10 november studiedag. Stond niet in de kalender, 
werd wel genoemd in Praatpaaltje, maar deze laatste kon niet geopend 
worden. Graag nogmaals naar ouders uit. 
-Ouders groep 8 komen in de clinch met het scholenbezoek als ze niet 
weten welk advies gegeven wordt. Alleen worden er dit keer geen open 
dagen georganiseerd. Dat scheelt dit jaar veel tijd. Het geven van de 
adviezen wordt niet naar voren gehaald, wel worden nu in nov sommige 
adviezen al naar beneden bijgesteld op basis van werkhouding en inzet. 
(nieuwe regeling dit jaar)   

16. Sluiting vergadering 

 


