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Notulen MR-vergadering KBS Alfons Ariens 

d.d. 11-02-2021, 19.30 uur  

 

 

Aanwezig: Annemarie, Bas, Lianne, Ralf, Shirley  

Afwezig:  

Voorzitter: Lianne 

Notulist: Annemarie  
 

1. Opening          1 min. 

 

2. Vaststellen agenda        1 min. 

 

3. Notulen vergadering 07-12-2020 incl. actielijst - accorderen   10 min. 

Zie bijlage.  

Notulen zijn vastgesteld. Shirley zet de notulen op de website.  

 

4. Inbreng directie en team (Bas, Shirley & Annemarie)    45 min. 

1. Corona  

 Enquête  

Na eerste lockdown waren ouders overwegend positief. Met vertrouwen tweede 

lockdown in gegaan. Toch bereikte ons dit keer ook wat geluiden dat er ouders 

waren die het thuisonderwijs dit keer minder prettig vonden vormgegeven, 

vandaar dat er een enquête uitgezet is om de ervaringen breed te peilen.  

Bas stuurt de uitgewerkte resultaten van de enquête door aan de MR-leden.  

Bas neemt alle op en aanmerkingen mee naar het mt en zij gaan een plan maken 

voor als een groep in quarantaine moet of een eventuele derde lockdown. 

 Wel/niet toetsen  

De groepen 6, 7 en 8 nemen de midden toetsen niet af, zij gaan maximiaal 

inzetten op onderwijstijd. SKO heeft hier richtlijnen voor gegeven.  

De groepen 3 tot en met 5 nemen wel de midden en eind toetsen af vanaf 8 

maart. Uiterlijk 31 maart moet dit klaar zijn. In alle groepen worden methode 

gebonden toetsen afgenomen, dit om te kijken waar de kinderen staan en waar 

eventueel hiaten zijn ontstaan.  

 Noodopvang 

Het was erg druk deze lockdown tijdens de noodopvang, soms wel 80 kinderen. 

Dit was compleet anders dan de eerste lockdown. Zorgde voor extra druk bij 
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leerkrachten, omdat er meer leerkrachten aanwezig moesten zijn bij de 

noodopvang.  

2. Schoolplan  

 Begrijpend lezen. Het schoolplan is op gebied van begrijpend lezen 

aangescherpt. Dit plan wordt op de volgende mr vergadering besproken.  

 Didactisch coachen is verschoven naar april en mei ivm lockdown. Jan Vermeij is 

er dit schooljaar nog, daarna willen we dit traject zelf blijven uitvoeren. Dit 

schooljaar gaat Jan Vermeij nog helpen bij het schrijven van een plan om het 

didactisch coachen zelf te blijven voortzetten.  

 Rekenen. Er liggen twee methodes om te beoordelen, namelijk wereld in 

getallen en pluspunt. Er is een aparte, nieuwe methode voor groep 3, Semsom. 

We gaan hier ook serieus naar kijken vanwege de overgang groep 2-3. Er is ook 

een kleuterdeel beschikbaar bij. We zijn nieuwgierig. In maart kunnen we deze 

methode uitproberen.  

3. Begroting 2020  

Bas heeft ons meegenomen in het eindresultaat van de begroting van 2020. Het jaar 

is geëindigd met een positieve begroting.  

4. Formatie  

Informerend. We gaan met 14 groepen werken volgend schooljaar. Hoe de groepen 

worden samengesteld en welke leerkrachten de groepen gaan draaien is nog niet 

bekend. 

5. Vakantierooster  

Komend schooljaar is er meer ruimte voor studiedagen in groepen 1 tm 4. Deze 

studie-uren willen we verdelen onder het team. Het schooljaar daarna is er ruimte 

om voor alle groepen 6 studiedagen te plannen. Tijdens de volgende vergadering zal 

Bas het vakantie rooster officieel indienen voor instemming. 

6. Personeel.  

Irma (groep ½ B) is afgelopen week met verlof gegaan, Cindy de Winter gaat tot aan 

de zomervakantie vervangen. Laura (groep 6) is ook in verwachting, voor dit 

zwangerschapsverlof is Bas met iemand in gesprek. Er is ook ruimte voor een 

onderwijsassistent bij de kleuters van de meivakantie tot aan de zomervakantie ivm 

de grote groepen. Ook hiervoor is Bas met iemand in gesprek.   

7. Thema onderzoek inspectie.  

Er is een themaonderzoek geweest vanuit de inspectie. Onderwerp was: Hoe verwijs 

je door naar vervolgonderwijs. Marieke, Lotte en Bas hebben dit gesprek met de 

inspectie gedaan. Veel dingen gaan goed, er waren ook tips. Tips waren om kritischer 

te kijken naar de trendanalyse (meerdere jaren achter elkaar) en tweede tip was om 

ouders van schoolverlaters na 2 jaar te bevragen middels een enquête (hoe is het 

advies geweest, hoe waren de studievaardigheden van kinderen etc).  
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5. GMR          10 min. 

Geen inbreng 

 

6. Vaststellen concept jaarplan 20202-2021 MR     10 min.  

Shirley en Annemarie hadden een paar opmerkingen, deze mailen we naar Lianne en dan kan 

het jaarplan vastgesteld worden.  

7. Rondvraag         5 min. 

Vanuit de oudergeleding is feedback gekomen op de geplande studiedag in maart. Bas neemt 

dit mee naar het mt en komt hier nog op terug.  

 

8. Sluiting          5 min. 

 

 
 


