
 

Notulen MR Basisschool de Mijlpaal 
 

Datum 4 maart 2021 

Tijd 19.00u-21.15u 

Locatie Thuis – online Teams 

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

Afwezig Malika, Nienke 

Voorzitter Daniëlle Rebel 

Secretaris Marion Dercksen 

Notulist Thijmen 

Aanwezig directielid: Bas van der Geest 

  
  

0. Bezoek GMR. 
Marieke Weijers kwam namens de GMR langs en heeft verteld wat 
ze doen en hoe ze de corona-crisis op andere scholen monitoren.  
  

1.  Vooroverleg 
- Wordt niet genotuleerd. 
 

2.        Opening en vaststelling agenda 
Aanpassing → F. SOP nog niet aan de verwerking toegekomen. 
Vraag om dit te verplaatsen naar volgende vergadering van April.  

3.        Vaststelling notulen 14 januari 2021  
Notulen goedgekeurd. 
 
Actielijst: 

- Broodtrommels wordt eraf gehaald. 
- Ontruiming wordt gepland. 
- Ouderbijdragen OR. Het gaat wel geint worden. Praatpaaltje 

wordt er een extra bericht aan besteed. 
- Begroting; is naar gekeken door..M. Geen gekke punten die 

erop stonden. 
- Uitnodiging GMR gaat naar 2022. GMR was aanwezig. 
- SOP is van de agenda gehaald (zie bericht hierboven) 
- ( extra punt zie post) 

 
 
Besluitenlijst 
Besluit ouderbijdrage is toegevoegd→ opmerking wordt gevraagd of 
dit eenmalig is. Dit moet worden aangepast. 
  



4.        Post: 
-Interessante artikelen om te delen: 
T. heeft twee artikelen ingebracht (en gedeeld via de mail 21-03). 
Artikel 1 ging over instemmingsrecht ouderbijdrage OMR. 
Artikel 2 gaat over het meekijken MR als er een nieuwe methode 
gekozen wordt. 
To do: Checken juiste wetsartikelen rondom instemmingsrechten 
punten uit de aangeboden artikelen→ Actielijst volgende 
vergadering T.R  

5.        Corona - Terug op school 
WP; achterban toch veel “zorgen” over het overblijf stukje. Andere 
scholen wordt dat iets strenger gehanteerd. Overblijf alleen buiten 
op andere scholen. Als overblijf ziek is wordt dit niet 
gecommuniceerd met de leerkrachten. 
Vraag; is dit strakker te regelen? 
Er is te weinig personeel om alles te regelen en vooral roeien met 
de riemen die we hebben. 
De leerkrachten worden niet verplicht gesteld om zichzelf te laten 
testen. Dit is een eigen keus. 
Er zit wat vertraging  vanuit de GGD. Ouders informeren de directie 
ook niet direct als er uitkomst is van een positieve test. 
Er komen extra mensen vanuit onze school zelf helpen voor alle 
coronagelden. (3e keer extra subsidie)  

6.         Begroting 2021-2022 
Er is ingestemd.  
Voor volgend jaar zou de MR er wat meer informatie over willen. 
Gericht op hoe het tot stand is gekomen. 
Begroting wordt ook als agendapunt rond oktober gezet→ begin 
november. 
  

7.        Nationaal programma onderwijs 
Als school mag je , hopelijk zelf, bepalen wat ze met het geld gaan 
doen. Dit volgens een interventie menulijst. 
Er is nog niet nagedacht over de mogelijkheden. Dit wordt opgepakt 
en moet geregeld worden voor het eind van dit schooljaar (2021). 
Het wordt besproken in de school tijdens studiedagen en/of 
bouwvergaderingen. Het wordt de komende MR-vergaderingen als 
agendapunt genoteerd.  

8.        SOP  
9.        Speerpunten 

- Speerpunten 2020-2021 
- OGO, Rekenen, Did. handelen, Coop. Werkvormen 
 
Rekenen: 
Online werken, want we zaten in de lockdown. Er zijn werkboeken 
mee naar huis gegeven omdat online helaas niet goed werkte.  
Het verslag; het rekengedeelte gaat aangepast worden t.o.v. de 
rekenmethode. 



In groep 3 en 4 is hier al een klein begin mee gemaakt.  Dit zal, 
naar alle waarschijnlijkheid, aangepast worden voor het nieuwe 
verslag van schooljaar 21-22 
Bij cluster 1 en 2 wordt het hele format aangepast. Groep 1 krijgt 
dat dit schooljaar en groep 2 pas volgend jaar(2021-2022). 
Naar verwachting zal er in het schooljaar 2021-2022 geen leerteam 
rekenen meer zijn. 
OGO: 
Het leerteam heeft een enquête uitgezet onder het team en deze 
bevindingen zijn gedeeld met de directie. Er wordt gewerkt aan een 
plan met verschillende aspecten die door het hele team gedragen 
worden. 
Aan het eind van dit schooljaar hoopt het OGO-leerteam hier een 
mooi plan voor te hebben, zodat ze dit kunnen gaan testen. 
Did. Handelen: 
Met het leerteam zijn we druk met het afsluiten van het MIM. Alle 
onderdelen hiervan zijn na het volgende bouwoverleg aangeboden. 
We gaan dit schooljaar nog inventariseren op welke onderdelen de 
leerkrachten zich willen scholen of begeleiding wensen, of van 
elkaar willen leren. Dan sluiten we het MIM af en wordt de borging 
uitgevoerd door directie. Zij hebben een kijkwijzer die volledig 
aansluit op ons MIM en zorgen voor de borging van kwaliteit.  
Het leerteam gaat zich dan verder richten op de differentiatie, met 
name naar 'boven'- aanbod voor meer-en hoogbegaafdheid.  
 
Coop werkvormen: 
Nieuwe werkvormen voor de groepen zichtbaar en bespreekbaar 
gemaakt betreft de COOP. werkvormen . Het theoretische gedeelte 
wordt nog volop besproken. 
  

10. Praatpaaltje 
Vraag naar ouders omtrent berichtgeving Corona positieve test. 

11. Personeel informatief  
- Wordt niet genotuleerd 

12.  Rondvraag  
- Er zijn ouders die graag willen dat kinderen les krijgen 

ondanks ze hun kinderen niet laten testen.\ 

13. Sluiting vergadering 

 
 


