
  
Notulen MR Basisschool de Mijlpaal 

 

Datum 14 januari 2021 

Tijd 19.00u-21.15u 

Locatie Thuis – online Teams 

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

Afwezig Memik, Malika en Nienke 

Voorzitter Daniëlle Rebel 

Secretaris Marion Dercksen 

Notulist Amira 

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 

Besluitenlijst;  
- Schooltandarts doet de controles in een klaslokaal, terwijl de 

afspraak was dit in een tandartsen bus te doen. Bas zal vragen om 
de volgende ronde een bus mee te nemen. Ook zijn vragen 
omtrent de hygiëne in het lokaal dat in gebruik wordt genomen.   
Actielijst;  

- Informatie over MR-cursus deelt Marion. 
- Fietsenrekken zijn weggehaald. 
- Praatpaaltje moet ingevuld worden, eventuele foto’s van ‘gezonde 

broodtrommels’. Thijmen gaat met Ruud hiernaar kijken. 
- Update regelementen, datum is aangepast door Marion. 
- Ontruimingsoefening op WP gedaan, de AL volgt later. 
- Ouderbijdrage is aangepast.  

4.        Post 
Marion zet leesvoer neer op het WP. 
  

5.        Corona/thuiswerken 
-Groep 8 krijgt op school les en dit wordt als heel fijn ervaren. Zij zijn zich 
aan het voorbereiden op de komende Cito toetsen. 



-Het is ook fijn af en toe wat meer tijd thuis door te brengen. De 
leerkrachten ervaren deze lockdown als een soort ‘gewenning’ en hebben 
het online lesgeven onder de knie.  
-Nieuwe ideeën komen aanbod zowel bij leerkrachten als leerlingen.   
-Het is even schakelen van Zoom naar Teams.  
-Leerlingen zijn behoorlijk gedisciplineerd bezig online, dit valt de 
leerkrachten op. 
-Bij de kleuterklassen worden de leerlingen in kleine groepjes online 
uitgenodigd.  
-Vanmiddag was er directie overleg, de zorgleerlingen graag naar de 
noodopvang laten komen om deze op school les te geven. 
-Ouders zijn zeer tevreden over de aanpak van de school en dat de 
directie heel snel handelt bij de noodopvang. De ouders hebben het 
zwaar met thuiswerken en het thuisonderwijs maar redden zich goed. 
-Groepen 3 en 4 krijgen pakketten mee naar huis. 
-Bas denkt na over eventuele licentie voor de kleuters. Sophie gaat met 
cluster 1 / 2 kijken naar de licentie van Gynzy.  
-Cluster 4 collega’s doen de groep 4 zorgleerlingen op school begeleiden, 
zij geven deze leerlingen extra les. Dit hebben de collega’s zelf besloten. 
De rest van de cluster groepen gaan samen kijken of zij dit op deze 
manier ook kunnen verzorgen. 
-Complimenten naar alle leerkrachten en ouders!  

6.         Financiën 
-De ouderbijdrage is dit schooljaar nog niet geïnd bij de ouders, Danielle 
zal uitzoeken wanneer dit gedaan moet worden. 
-Instemming gegeven betreft verlaging ouderbijdrage. 
  

7.        Begroting 2021-2022 
-Afgelopen schooljaar positief jaar gehad. Dit schooljaar -1400 euro en dat is 
prima. De Mijlpaal staat er financieel goed voor. In vergelijking met andere 
scholen staat de Mijlpaal sterk. Geen grote uitgaven dit schooljaar. Er loopt een 
aanvraag om de entree ruimer te maken voor het WP. Het schoolplein staat op 
de materiele begroting, er wordt nog een poging gedaan om een subsidie hier 
voor aan te vragen.  
-Reguliere bekostiging personeel, er zijn verschillende potjes om het personeel 
uit te betalen. Deze komen van het OCW.  
-Tegenwoordig kan je elke dag online bekijken wat de begroting is van de school.  
-De begroting wordt nog ter inzage aangeboden, volgende vergadering 
instemmen. Terugkoppeling wordt door Marion gedaan. 
  

8.        GMR 
-De vraag neerleggen bij de GMR voorzitter betreft de ervaringen van 
andere scholen rondom Covid-19.  
-Welke mogelijkheden zijn er betreft de subsidies die er zijn om de 
klassen te verkleinen en werkdruk vermindering. 
-Uitnodiging GMR. Marion zal dit voorleggen. 

9.        Speerpunten 



-OGO, enquête uitgedeeld onder de leraren, internbegeleiders en 
directie. Alle medewerkers hebben de enquête ingevuld. De analyse is 
opgesteld door drie leerkrachten, eventuele nieuwe aspecten worden 
bekeken en eventueel toegevoegd aan het onderwijs. 
-Er zou geëxperimenteerd worden maar dit kon niet wegens de lockdown.  
-Nieuwe werkvormen voor de groepen zichtbaar en bespreekbaar 
gemaakt betreft de COOP. werkvormen . Het uitvoeren in de klassen ligt 
nog even stil. Het theoretische gedeelte wordt nog volop besproken. 
-Rekenen, volgende week is er een vergadering. Er waren enkele vragen 
over de methode wat niet goed werkte. Dit wordt nog uitgezocht. 
-Did. Handelen , verschuiven naar de volgende vergadering. 
  

10. Praatpaaltje 
-Geen info. 
 

11. Personeel informatief  
- Wordt niet genotuleerd 

12.  Rondvraag  
-  

13. Sluiting vergadering 

 


