
Notulen vergadering MR Maandag 14 december om 19.30 uur (online).

Aanwezig: Ellen, Jan, Liesbeth, Marjolein, Sonja, Adinda en Sylvia (notulist)
Afwezig: Yildiz

We beginnen met een voorstelrondje.

Notulen
De notulen van de vorige vergadering zijn door iedereen goedgekeurd.

Mededelingen
De persconferentie is net geweest. Er is contact geweest met Jan over de eventuele schoolsluiting.
Morgen zal er eerst op beide scholen met het team overlegd worden, daarna wordt er met de 
voorzitters van MR en toezichthoudend bestuur worden gesproken, daarna worden ouders ingelicht.
Jan vraagt Ids om alvast een berichtje via parro te sturen om door te geven dat de ouders 
dinsdagmiddag meer informatie krijgen.

Als MR zouden we het fijn vinden als de MR eerder wordt betrokken bij bepaalde beslissingen 
omtrent corona zodat we ook dat wat bij de ouders speelt mee kunnen nemen in de beslissingen.

Zodra er een mail of iets dergelijks uit gaat naar ouders dan is het handig dit door te geven aan alle 
MR-leden. Dan zit iedereen op een gelijk informatie niveau.

Punten vanuit de Flierefluiter:
- M5 melding loopt goed, er worden in 2021 nog 2 ouder bijeenkomsten georganiseerd voor 

de ouders om hier voorlichting over te geven.
- We hebben de prijs voor de duurzaamheid gewonnen
- Er komt een onderwijsassistent voor de corona achterstanden, dit wordt betaald van de 

coronagelden
- We hebben helaas te maken met best wat verhuizingen onder de leerlingen waardoor er 

steeds meer leerlingen weg gaan van school.
- Er wordt gesproken om de Flierefluiter samen met de brede school Risdam in de nieuwbouw 

te laten gaan.

Punten vanuit het bestuur:
Het bestuur lijken de volgende vragen ook zinvol om in een MR enquette mee te nemen:

 Wat leeft er onder de ouders
 Hoe willen de ouders betrokken worden bij het onderwijs en de school?
 Zijn ouders tevreden over de huidige communicatie wijze
 Wat kan beter aan de huidige communicatie wijze
 Hoe ervaren de ouders de organisatie in relatie met de huidige Corona maatregelen.

De ARBO dienst is nog een jaar verlengt, ze willen graag een andere maar daar moeten de 
leerkrachten eerst voor instemmen.

Punten vanuit de Tandem:
- M5 gaat op de Tandem besproken worden binnen de bouwen.
- Gelukkig zijn er hele mooie adviezen bij groep 8 uitgegaan, dit ondanks de corona.
- Van de coronagelden zijn er meer chromebooks aangeschaft.



- De nieuwbouw komt er binnenkort aan.

Nieuwe bestuursleden:
Sylvia heeft een gesprek gehad met de ouder op de tandem en dit was een positief gesprek.
Vanuit de MR is er een akkoord gegeven hiervoor.
Voor de Flierefluiter heeft de MR het advies gegeven om een van de bestuursleden wel aan te 
nemen, maar voor de andere kandidaat weer een nieuwe sollicitatieprocedure op te starten tegen 
die tijd zodat ook andere ouders weer zouden kunnen solliciteren voor deze functie. Het bestuur 
heeft nu besloten om dit advies naast zich neer te leggen, de MR zou het fijn hebben gevonden 
wanneer zij over deze motivatie ook op de hoogte gesteld zouden worden.

Enquette
Adinda, Jan en Sonja gaan bedenken welke punten wij vanuit de MR zouden willen weten van ouders
via een enquête.
Op maandag 18 januari hebben zij deze vragen klaar voor in de vergadering.
We zouden graag begin februari de enquête naar de ouders versturen

We willen graag dat er een mededeling in de nieuwsbrieven komt met daarin ons MR mailadres, dat 
de ouders ons altijd kunnen bereiken via die weg.

Functieboek Staboh:
De leerkrachtgeleding van de MR heeft ingestemd met het nieuwe functieboek.

Rondvraag:
Sonja: Kan haar naam veranderd worden naar Sonja Bosch-Evers op de websites?
Jan: het rapport van de inspectie zal Jan doorsturen naar alle MR-leden.

Punten voor op de volgende agenda, maandag 18 januari:

 M5
 Enquête voor de ouders 
 Hoe is de tweede lockdown ervaren?


