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Notulen MR-vergadering KBS Alfons Ariens 

07-12-2021, 19.30 uur  

 

 

Aanwezig: Annemarie, Lianne, Erika, Shirley, Bas vanaf 20.00 uur 

Afwezig:  

Voorzitter: Lianne 

Notulist: Annemarie  

 

1. Opening          1 min. 

 

2. Vaststellen agenda        1 min. 

 

3. Notulen vergadering 26-10-2021 incl. actielijst - accorderen   10 min. 

De notulen volgen nog (actie Annemarie) 

 

4. Inbreng directie en team (Bas, Shirley & Annemarie)    60 min. 

1. Corona : In november zijn de bovenbouwgroepen allemaal een aantal dagen in 

quarantaine geweest. Veel besmettingen onder kinderen. Op dit moment zijn er 

geen groepen in quarantaine. Wel zijn hier en daar leerlingen positief getest of in 

quarantaine. Vanuit SKO is er sinds deze week een eigen teststraat in Lelystad 

waardoor leerkrachten binnen een half uur een testuitslag hebben.  

2. Ventilatie: Zoals bekend hebben we een oud gebouw. In die zin zijn we in afwachting 

van een renovatie van het school gebouw (IHP). Tot die tijd ventileren we door de 

ramen en deuren open te zetten. Vraag vanuit MR leden: Worden de 

ventilatieroosters wel schoongemaakt? We concluderen dat het verstandig zou zijn 

om de co2 meter weer wat vaker gebruiken ter controle.  

3. Komende maand planning 

Er is geen kerstdiner ’s avonds. Het is sowieso afwachten wat er besloten gaat 

worden over de eventuele verlenging van de kerstvakantie.  

4. Vakantierooster: Bas deelt alvast het voorlopig vakantierooster. Dit behoeft nog 

geen instemming. Dit komt in het nieuwe jaar als we ook de studiedagen helder 

hebben.    

5. Begroting 

Erika meegekeken. De MR stemt in met de begroting.  

5. NPO gelden 

Saskia Maas heeft de MR ter informatie een brief gestuurd over de NPO gelden. De MR heeft 

hier kennis van genomen.  

6. Jaarplan 

1. Rekenen 
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Er is met leerkrachten en leerlingen geëvalueerd. Wat bevalt goed en wat behoeft 

nog aandacht. Conclusie is dat we erg enthousiast zijn over de nieuwe 

rekenmethodes.  

2. Didactisch coachen 

Dit loopt nog steeds. Er worden op dit moment tussenmetingen gedaan, Coaching on 

the job heeft onlangs plaatsgevonden.  

3. Begrijpend lezen  

Loopt anders dan verwacht. Door corona en keuzes maken, heeft dit punt nog niet 

de aandacht kunnen krijgen die het verdiend. De school zoekt nog een kartrekker op 

dit gebied. 

7. Communicatie 

Dit punt is ingebracht door de oudergeleding. We hebben gesproken over hoe de 

communicatielijnen zijn. Wanneer komen ouders bij de MR, wanneer gaan ouders nar de 

leerkracht of naar Bas. Ook is er gesproken over welke dingen vanuit school belangrijk zijn 

voor ouders om te delen.   

 

8. Opleiding MR           

Nog geen reactie van de andere school gehad. We vinden het wel prettig om meer kennis te 

hebben. Erika geeft aan toch online basiscursus te doen 2 februari bij de AOB. Erika laat ook 

een boek zien met achtergrond informatie. Dit boek willen we als MR bestellen vanuit het 

budget.  

 

9. GMR           

We vragen ons af hoe SKO omgaat met ZZP’ers in het onderwijs. Is hier een visie en/of beleid 

op? Werken er mensen als ZZP bij SKO? 

 

10. Rondvraag/actiepunten.          

Bas: Veiligheidsplan (ter info) en schoolplan worden nog toegestuurd.  

Shirley: Data mr vergadering op de website 

Annemarie: stukje weekinfo en notulen op website.  


