
                       
Notulen MR 17 januari  2022 

Aanvang; 19.00  
Afwezig: Joyce Smeeing 
Notulen; Jantien 
 
 
 
 

 Onderwerp 

1 Opening 

2 - Vaststelling agenda & notulist  
- Notulen november. 
notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.  
- Personeel;  
Joyce heeft nog verlof.  

3 Corona; groepen, toetsen en prioriteiten 
Het plotseling thuis moeten blijven en klassen in quarantaine is voor de organisatie 
thuis lastig. 
Het is prettig dat er voor ouders en leerlingen materiaal en onderwijs klaarstaat.  
Er wordt op school gekeken naar de mogelijkheden tot online lesgeven voor leerlingen 
die veel onderwijstijd missen.  
 
Cito: Doel is om voor de krokusvakantie alle CITO toetsen af te ronden, zodat er in de 
studieweek geanalyseerd kan worden.   
Er is eerder gestart met de toetsen en er is een extra week uitgetrokken voor de 
adviezen.  
Er wordt rekening gehouden met minder onderwijstijd en eigen beeld van 
leerkrachten wordt meegenomen.  
 
Ondanks de besmettingen en klassen in quarantaine heerst er een optimistische sfeer 
op school onder collega`s.  

4 SOP, school ondersteuniningsprofiel 
Het document staat op de website van De Willibrord en bij het 
samenwerkingsverband.  
Het is ons profiel zoals wij de ondersteuning verzorgen op school. Ouders kunnen dit 
inzien.  
Feedback: Duidelijk en in heldere taal geschreven. 
 
Wij gaan uit van verschillen, er mogen verschillen zijn. 
Het rendement is groter wanneer er een goede samenwerking met ouders is.  



Er is nog de gelegenheid om het stuk door te nemen. Suggesties, opmerkingen en 
vragen noteren. Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.  

5 Inventarisatie Arbo-zaken en ziekteverzuimbeleid   
Ziekteverzuim ligt lager vergeleken met andere scholen.  
Landelijk is gemiddeld 6 procent, daar zitten we onder.  

6 Animo ouders voor deelname MR 
 
Geen respons vanuit ouders.   
-Wervend stukje 
-Nieuwsflits in de Parro  
-Als daar niets uitkomt een flyer maken  
5 vergaderingen per jaar.  
(1 reserve vergadering) 

6 Rondvraag en sluiting 
 
- 

 Actiepunten  
 
Wervend stukje schrijven voor de nieuwsbrief in het kader van nieuwe OMR-leden 
 

 

 


