
Notulen Overleg- en MR-vergadering 

Datum: Maandag 29-11-2021 

Locatie: Teams, 19.45 uur – 21.30 uur   

Aanwezig: Femke, Jack, Richard, Geeske, Evelyn, Siebrig en Marian  

 

Opening  

Femke opent de vergadering. Ook deze keer vergaderen we via Teams. 

Richard geeft complimenten aan het team t.a.v de afsluiting die georganiseerd was met Sint 

Maarten. 

Agenda 

I.v.m. de urgentie wordt op de agenda eerst het vraagstuk corona gezet. 

Notulen vorige vergadering 

De notulen worden vastgesteld en door Siebrig op de website geplaatst. 

Overlegvergadering 

Corona vraagstuk. 

Vanmiddag is in het team, n.a.v. de punten t.a.v. het beleid van de overheid, besproken hoe we hier 

mee omgaan als school. Siebrig heeft naar aanleiding hiervan een conceptbrief aan de ouders 

gemaakt. Met deze brief als leidraad gaan we alle punten bij langs. 

* Het punt milde klachten/snottenbellenbeleid zorgt voor veel onduidelijkheid. De school heeft 

navraag gedaan bij de GGD wat de richtlijnen zijn bij kinderen met chronische klachten hebt. Hier zijn 

geen uitzonderingen op, bij klachten een PCR test doen, is deze negatief dan kan de ll. naar school.  

Toevoegen in de brief : 

* Bij vragen in dit geval zelf als ouder de GGD benaderen. Neem ook contact met de school op om      

te overleggen. 

* te bereiken binnen de schooltijden via de parro, email.  

* in het geval van een quarantaine, zullen we ons best doen om het thuisonderwijs zo goed als              

mogelijk vorm te geven. 

Wat verder nog ter sprake komt: 

*  zelftesten: dit is een dringend advies en de testen zijn er nog niet. 

*  sinterklaas: hoe de invulling precies zal zijn is afhankelijk van de laatste maatregelen. 

*  wat als er een lln. ziek / thuis moeten blijven, omdat er getest moet worden. Lln hebben tot                 

dusver steeds werk mee naar huis gekregen. Ook worden de wachtwoorden alvast meegegeven. 

 

Wat is de rol van de MR in bovenstaande? Meedenken, discussiëren en instemming geven op het 

gedeelte hoe het is ingevuld bij ons op school! 

 

Bespreekpunten vanuit schoolleider/ directeur: 

* Actuele ontwikkelingen: personele ontwikkelingen, RI&E 



    Op dit moment geeft Wietske in het kader van de NPO gelden op donder- en vrijdag les aan groep       

7, zij vervangt Tonnie. 

   Siebrig is druk met het organiseren van een school voor Afghaanse kinderen. Een vacature          

voor leerkrachten en onderwijsassistenten is nu uitgezet, Siebrig is druk met de                  

   sollicitatiegesprekken. De school komt in Uithuizen. Een tijdelijke school heeft echter geen                    

Brin nummer en valt nu onder onze school. Het lesgeven van Siebrig in groep 6 wordt    overgenomen 

door leerkracht Norma tot aan de zomervakantie. 

   In groep 1 en 2 zitten veel leerlingen, op dit moment 27, met een aantal zorgleerleerlingen. 

   Dit aantal loopt nog verder op. Binnenkort wordt in het directieoverleg besproken of er extra geld       

kan worden vrijgemaakt om de groep te kunnen splitsen. Dit wordt nog lastig, ook omdat er een  

   tekort aan leerkrachten is.  

  

    

Bespreekpunten vanuit MR: 

* Nieuwe regels corona en evt. vieringen/activiteiten (Femke) 

   zie boven. 

* Verkenning verandering schooltijden (nav MR vergadering 13-10) 

   Dit onderwerp keert telkens terug op de agend. We wegen steeds af welke stap we gaan  

   zetten, afhankelijk van welke informatie er is. 

* MR jaarverslag (Marian) 

   Marian past een aantal dingen in het jaarverslag aan. Siebrig plaatst het daarna op de website. 

* In de Nieuwswiek komt een verwijzing naar de website met opnieuw het mailadres. 

* Update onderzoek samenwerkingsvorm of fusie L&E en VCPO (Richard) 

   Vanuit beide schoolbesturen is er een werkgroep opgericht.  

   Morgen(30-11-2021) wordt de nieuwsbrief verstuurd. (vangoednaargoud.nl) Wanneer de MR om 

   de hoek komt kijken in dit proces is de vraag. Op dit moment komt dit in de GMR aan de orde. 

 

MR-vergadering 

Bespreekpunten: 

• Stand van zaken m.b.t. ouderbetrokkenheid (allen, nav MR 13-10) 

• PR/website (Marian) 

Bovenstaande punten worden i.v.m. de tijd niet meer besproken deze vergadering, dit zijn vooral 

brainstorm punten. 

• Zittingsduur MR leden (Richard/Evelyn) 

Volgens de PO raad is de zittingsduur voor MR leden drie jaar. Je kunt jezelf weer herkiesbaar 

stellen, zolang 1 van je kinderen nog op school zit. Voor Richard geldt dat hij aan het eind van 

het schooljaar zich dan evt. weer herkiesbaar kan stellen. We moeten hier rekening mee 

houden i.v.m. de tijd die voor de verkiezingen staat. Evelyn stuurt het stuk van de PO raad. 



• Cultuurgelden + samenwerking met het kinderboekenhuis (Evelyn) 

De aanvraag van cultuurgelden m.i.v. januari is goedgekeurd. Het bedrag kan besteed 

worden aan externe expertise, bv. Kunst in de kerk (Warffum), een cursus als team, 

materialen als microfoon e.d.  

Groep 4 t/m 7 gaat met het Kinderboekenhuis samen werken als pilotschool. De pilot gaat 

over het Hogeland en het Gronings Ontzet.  Het kinderboeken huis gaat een leskist 

samenstellen.         

• Samenwerking sportverenigingen (Richard) 

We zijn op school druk bezig met Bewegend onderwijs. Janet pakt dit weer op, zodra dit 

weer mogelijk is. We willen zo veel mogelijk uit Winsum halen, verenigingen benaderen. Dit 

werd al wel gedaan, b.v. korfbal, maar is ook afhankelijk van de vrijwilligers bij een 

vereniging. Richard geeft aan dat het ook mooi is om de leerlingen hierbij te betrekken. 

Rondvraag  

Sluiting om 21.45 uur 

Aktielijstje  

• Vast agendapunt GMR 

• Maart : verkiezingen op de agenda 

• Wanneer weer nodig : een stukje inloop kleuters 

• Betrokkenheid ouders wat en wanneer we er weer aandacht aangeven 

• Schooltijden 

 

MR Vergaderdata 2022 

Maandag 10 januari 

Dinsdag 1 maart 

Woensdag 20 april 

Maandag 13 juni 

 


