
 
 

 

Notulen MR vergadering dinsdag 8 december 2020 

20.00 uur - 22.00 uur (videobellen) 

 

Aanwezig: Malou Roelofs (voorzitter), Leon van Nuil, Wouter Eppink, Inge Wiemer, Marinka 

de Pijper, Dianne Kottier, Paulien Schonewille, Nolan Janssen Daalen, Alide Labrijn 

 

Afwezig: ArletteJanssen (met kennisgeving) 

Notulist: Alide Labrijn 

 

1. Opening door Alide met: Het wonder van het leven…... van Rainer Haak 

 

2. Verslag MR dinsdag 3 november - bijlage 1 

Geen op of aanmerkingen 

 

3. Ingekomen stukken: 

 

Programma van Eisen - Frisse scholen (4e editie), ingebracht door Marinka -  Bijlage 2 

De ventilatieroosters in de ramen worden morgen (9 december) gereinigd. 

Wij hebben op zich een prima systeem, de filters worden vervangen. 

Inge, Marinka en Desiree gaan samen in gesprek over de restpunten. Wat is er mogelijk 

binnen de Mare en wat is er mogelijk op PCO niveau. 

Krijgen wij als het systeem gereinigd is een beter resultaat?  

Wij kunnen dit als leerkracht zelf meten met behulp van een CO2 meter in de klas. 

 

Klimaat in de school: 

Afgelopen zomer was het erg warm in school.  Door de grote glazen pui bij de hoofdingang 

komt er veel warmte de school binnen. In de lokalen zelf is het zomers ook erg warm. 

De airco op het dak van de Mare geeft op dit moment alleen koeling in de personeelskamer.  

Mogelijk kan deze airco ook gebruikt worden om andere lokalen te koelen. 

Wordt vervolgd. 

 

Inge geeft aan dat de MR via de infoMARE over dit onderwerp een terugkoppeling kan 

geven richting de ouders.  

 

Notulen GMR 26 oktober 

Malou geeft aan dat zij na onze laatste vergadering samen met de GMR (op 3 november) 

niets meer heeft gehoord. Malou wacht nog even tot het eind van de week. Anders neemt zij 

volgende week contact op. 

Verder geen op of aanmerkingen. 



Nieuw MR lid: 

Stefanie Moreno-Eshuis heeft zich gemeld als nieuw MR lid. Malou gaat contact met haar 

opnemen en haar tevens uitnodigen voor de training op 12 januari.  

 

Stukjes voor de infoMARE: 

De stukjes over de MR in de infoMARE moeten doorgaan. 

Nolan gaat aan het eind van dit schooljaar stoppen, wij hopen hierdoor meer mensen 

enthousiast te krijgen voor de MR. 

Deze inhoudelijke stukjes worden voorzien van een link zodat het voor ouders makkelijker is 

om door te klikken. 

Er is geen reactie geweest op de oproep om als ouder eenmalig een MR vergadering bij te 

wonen.  

Na elke vergadering even een stukje in de infoMARE: Wij hebben het gehad over………. 

Paulien gaat aan Marjan vragen wat zij de ouders aan info meegeeft tijdens de intake. 

Zonder druk van de kant van school toch tijdens de intake aangeven dat de ouders mee 

kunnen denken als ze dat zouden willen. 

Het stukje in de schoolgids is ook aan een opfrisbeurt toe. 

 

4. Informatie vanuit school  (Inge): 

 

Concept versie missie - bijlage 3: 

Er is dankbaar gebruik gemaakt van het stukje dat Leon gemaakt heeft. 

Het is een heel positief stukje met een pakkende slogan en leest makkelijk. 

Tijdens de studiedag van 4 januari 2021 wordt het concept omgezet naar een definitieve 

versie. 

 

Concept versie kernwaarden - bijlage 4: 

Wat is dit concreet voor ons? 

Vanuit PBS zijn er 3 kernwaarden ontstaan. Deze zijn: veiligheid, respect en 

verantwoordelijkheid. Op de studiedag van 4 januari wordt dit van een concept omgezet 

naar een definitieve versie. Er zijn vanuit de MR geen verdere aanvullingen. 

. 

Voortgang Parro: 

Het team heeft unaniem besloten om over te stappen op Parro. Er is een werkgroep 

gevormd. Hierin hebben zitting: Marieke Reinink, Fabienne Schuurman en Desiree Lehr. 

Het contract met MijnSchool loopt nog tot september en is al betaald. De werkgroep is 

voornemens om dit traject goed en zo snel mogelijk te doorlopen. Start: het liefst met het 

nieuwe schooljaar. 

 

Luchtkwaliteit: 

Zie punt 3: ingekomen stukken 

 

Instroomgroep: 

De nieuwe instroomgroep start na de kerstvakantie. 

Brigitte Pol wordt de nieuwe leerkracht van de instroomgroep. Zij zal 3 dagen voor deze 

groep staan. Naar een duo collega van haar wordt nog gezocht. Inge heeft al een goed 

gesprek met een kandidaat gehad.  



Op donderdag 10 december zal zij een proefles gaan geven. Mocht dit niet doorgaan dan is 

Brigitte in de maand januari bereid om de hele week voor deze groep te staan. 

  

Tevredenheidspeiling ouders: 

Inge geeft aan dat er 1x per 2 jaar een online vragenlijst voor ouders uitgezet wordt. De 

opbrengst van deze vragenlijst wordt gedeeld met de MR. De ouders krijgen max. 2 weken 

om deze lijst in te vullen. 

Er is een vraag of het hele PCO dezelfde vragenlijst naar de ouders stuurt zodat de 

opbrengsten ook onder de scholen besproken kunnen worden. Inge geeft aan dat zij van Het 

Laar weet dat zij dezelfde online vragenlijst gebruiken. Mochten andere scholen binnen het 

PCO andere vragenlijsten hebben dan is er altijd wel overlap. 

 

Personeel: 

Fabienne Schuurman gaat na de kerstvakantie gebruik maken van de regeling dat zij na 28 

weken zwangerschap niet meer voor de groep staat maar werkzaamheden buiten de groep 

uit zal voeren. Vervanging voor haar is inmiddels rond. 

Christien Sickman gaat ons verlaten. Zij heeft per 1 maart 2021 een nieuwe baan als 

directeur van de Telgenborch. 

 

5. Training 12 januari 

Wij hebben als MR unaniem gekozen voor een online training. 

Vraag van Nolan: Kan het trainingspakket iets uitgebreid worden? Malou gaat contact 

opnemen om dit te vragen. 

Door deze training komt de vergadering te vervallen. De nieuwe vergaderdatum is 13 april. 

 

6. Corona beleid: 

Arlette is tot nu toe gelukkig de enige collega op de Mare die positief is getest op corona. 

Ze is deze week weer begonnen met haar taken als onderwijsassistent. 

Beleid in aanpak: 

Het corona kernteam vergaderde eerst wekelijks. De vergaderfrequentie ligt nu lager. 

Vanuit de OR werd er aangegeven dat ons beleid redelijk streng is in vergelijking met 

andere scholen. Er was bij sommige ouders teleurstelling dat Sinterklaas niet op school 

kwam, dat het schoolontbijt niet doorging. 

Wij blijven als school zorgvuldig handelen en de communicatie naar de ouders over dit 

onderwerp is belangrijk. Inge zet een stukje in de infoMARE hierover. 

De kinderen hebben er waarschijnlijk minder moeite mee dan de ouders. Het is aan kinderen 

heel goed uit te leggen. 

 

De schoolreisjes voor dit schooljaar gaat ook gewoon gepland worden. Maar wel onder 

voorbehoud. 

 

 

7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen meer en Malou sluit de vergadering. 

 


