
Notulen van de Medezeggenschapsraad 23 juni 2020 

  
  
Datum: Dinsdag 23 juni 2010 

Aanvang: 19.30 uur  
Plaats: Lokaal groep 8; St. Michaélschool 
  
Aanwezig:   
MvL (voorzitter), PZ, JvD, SK, MR, AN, KvD, CdV,  VR, TC(O.C.)  
  
Afwezig:  
EB, AN, TvZ 

  
  

1. Opening  
MvL opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
  

2. Aanwijzen notulist  
MR notuleert deze vergadering.  
  

3. Verslag van de M.R.-vergadering d.d. 19 mei 2020 
Naar aanleiding van het agendapunt Formatie van de vergadering van 19 mei  vertelt PZ dat het 
budget voor kwaliteitsimpuls is afgewezen. 
 
Naar aanleiding van het agendapunt Financieel jaarverslag 2019/ Begroting 2020 
MvL geeft aan dat het mengpaneel vervangen dient te worden. PvZ geeft aan dat het mengpaneel op 
last van de oudercommissie komt. 
  
Naar aanleiding van het agendapunt evaluatie Kcal/overblijf vraagt CdV of er een nieuwe datum 
moet komen voor de evaluatie. PZ geeft aan dat die datum er voor dit schooljaar niet is. Er wordt nu 
tussendoor steeds geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Er komt een nieuwe datum in het nieuwe 
schooljaar. 
 
Ook vraagt CvD hoe het nu staat met Parnassys daar dit uit de leerlingenraad naar voren is gekomen.  
De meningen zijn verdeeld zowel onder het personeel als onder de ouders. Er lijken nu meer nadelen 
te zijn dan voordelen voor het geheel openstellen van Parnassys voor ouders. Er wordt gekeken of de 
nadelen eruit gehaald kunnen worden. Het idee is nu om Parnassys open te stellen voor ouders rond 
de gesprekken rondes. Dit staat op de agenda voor komend schooljaar. Wordt vervolgd. 
  

4. Ingekomen en uitgaande post  
Onderzoek van de GMR is binnen over de betrokkenheid van de MR op de scholen van de RVKO in de 
Coronatijd. 
Het verslag was niet heel positief. Hierin zijn ook openbare scholen meegenomen. Uit eigen evaluatie 
is overwegend positief gereageerd op de betrokkenheid van onze MR en de wijze waarop overleg 
betreffende de maatregelen heeft plaatsgevonden. 
  

5. OC Update  
TC vertelt over het bedankje vanuit de OC (bloem met cadeaubon) dat deze heel goed ontvangen is 
door het personeel! 



Er is overleg geweest over de afsluiting van groep 8. Er ligt een alternatief programma waar de OC 
budget aan bijdraagt. I.v.m. Corona waren er minder activiteiten en is  daardoor minder overleg 
geweest. 
Er vertrekken een aantal leden uit de OC. Deze leden zijn wel bereid om iets langer te blijven om 
activiteiten goed aan de nieuwe leden over te dragen. 
Er komt een nieuwe leden oproep in de klapper. Er vertrekken 7 leden en 2 bestuursleden. 
 
De begroting viel positiever uit door het niet doorgaan van activiteiten door Corona. 
Dat betekent dat er o.a. een extraatje is voor het lustrum, reserveringen voor de picknicktafel in het 
nieuwe gedeelte, klimtoestel en de geluidsinstallatie. Wellicht is het mogelijk eenmalig de bijdrage 
voor komend jaar iets te verlagen. Er zijn extra uitgaven geweest voor de activiteiten in het kader van 
het afscheid van de basisschool voor groep 8. 
 
AH vertelt dat door de maatregelen ten behoeve van de Coronapandemie nagenoeg alle activiteiten 
van de OC stilliggen. Wel is de schoolfotograaf in aangepaste vorm weer geboekt voor dit jaar. 
Daarnaast zal in de OC besproken worden welke activiteiten voor groep 8 nog doorgang kunnen 
vinden en op welke wijze, zoals de fotoboekjes.   

  
6. Taal/spellingmethode 

Er is een commissie geformeerd die naar de nieuwe taal-/spellingmethode kijkt. 
Na het eerste onderzoek, overleg en het bijwonen van Webinars zijn daar 3 methodes uitgekomen. 
Te weten:  

- Taalactief 
- Staal 
- Taalverhaal 

Er worden nu door verschillende leerkrachten proeflessen gegeven. 
Er is een lichte voorkeur voor Taalactief en Staal. 
Het is nog niet duidelijk of we er komend jaar al direct mee starten en of dat school breed zal zijn of 
dat de methode gefaseerd zal worden ingevoerd. 
 
    

7. Schoolplan 2020/2021 

Het schoolplan is vastgelegd voor 4 jaar. 2019 t/m 2023. Elk jaar wordt deze bijgesteld o.b.v. een 
sterkte/zwakte analyse. 
De focuspunten zijn: 

- Borging 

- Rijk aanbod / spelend / onderzoekend leren 

- Stem van de leerling 

- Rol van de leerkracht 
- Behoud van resultaat 

Daar komen er komend jaar 2 bij: 
1. Referentieniveaus 

2. ICT  
3. Implementatie nieuwe taalmethode 

 

Ad 1. 
Referentieniveaus; Voor de vakken rekenen, taal(beschouwing) en begrijpend lezen moeten wij als 
school ,rond de  100% halen op niveau 1F en op niveaus 2S en 2F ook een nog vast te stellen 
percentage. Dit wordt nog door de inspectie vastgesteld. 
 
Ad 2. 



ICT; PZ geeft aan dat wij geen voorloper zijn, maar wel up to date.  In de Corona periode is gebleken 
dat we op een aantal punten kunnen verbeteren. De digitale leeromgeving van de kinderen 
verandert en daar willen wij een betere aansluiting bij. Via het bestuur zijn wij als school gekozen om 
mee te doen met het werken met een nieuwe digitale leeromgeving Aerobe (de RVKO gaat dit in 
eigen beheer doen), waarbij de aansluiting met Google makkelijker is. 
We gaan kijken hoe wij Google classroom en Google meet kunnen gaan inzetten. 
Ook komt er meer focus op de digitale werkomgeving van de leerkrachten. Beter gebruik van Office 
365 en Parnassys. We kijken of Parnassys ook kan bieden waar we nu Leeruniek voor gebruiken. 
Daarnaast gaan we ook van server naar de cloud (Sharepoint). 
 
Vraag van MvL: Wanneer krijgen team en de kinderen scholing daarin?  
PZ antwoord dat het team op vrijdag (voor het nieuwe schooljaar) scholing krijgt en dat we nog 
bekijken hoe het de leerlingen wordt aangeboden: Judith (ICT’er) of een cursus. 
  

8. Lustrum 
Vorige lustrum is de basis voor komend lustrum. 
Er zitten vooralsnog 4 leden in de lustrum commissie. 
Te weten:  

- MvL 

- JvD 

- NA 

- SK 

Verder valt er nog niet veel over te zeggen. Er komt een update op de agenda voor volgende MR 
vergadering. 
 

  
9. Verbouwing 

Eerste bouwoverleg is geweest in Teams. Er is vertraging opgelopen doordat het budget niet 
toereikend bleek: een half miljoen voor 2 lokalen. De gemeente heeft inmiddels budget bij gegeven 
en de aannemers zijn bezig met plannen en bestellen.  
Bij de aanbesteding heeft de veiligheid tijdens de bouw hoog in het vaandel gestaan. 
Donderdag komt de aannemer kijken welke  veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. 
De bouwvakkers werken van buiten af. Zij komen nauwelijks in de school. 
De bouw gaat in de zomervakantie beginnen. De verwachting is dat het in december/januari 2021 in 
gebruik kan worden genomen. 
  
 

10. Voorlopige uitkomsten feedback op aanpak thuisscholing 
Algehele tendens is positief.  
Tops: Veel waardering voor snelheid en inzet 
Tips:  Meer digitale contact momenten (dit was gemist door velen). Het gaat hierbij vooral om 
dagelijkse instructie en motivatie. 
Mocht het in de toekomst nog een keer voorkomen dat de school fysiek dicht moet, dan zal er meer 
lijn moeten komen in bijv de manier waarop de stof wordt opgegeven en hoe communicatie 
plaatsvindt 
Feedback door de leerlingen; 
Het overall beeld is positief. Aanstaande donderdag is er weer een bijenkomst van de leerlingenraad 
en zij krijgen dezelfde vragen. De antwoorden worden verzameld het algemene beeld wordt naar de 
ouders teruggekoppeld. 
 

11. Eventuele vervanging MR-leden  
MvL heeft er 2 termijnen erop zitten en moet helaas de MR verlaten. 



VR kan per november 2020 zichzelf herkiesbaar stellen voor een tweede termijn. 
JvD kan per Januari 2021 zichzelf herkiesbaar stellen voor een tweede termijn. 
 
Daar de voorzitter (MvL) vertrekt, zal een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden. Een nieuwe 
voorzitter kan pas gekozen worden door de MR-leden als de ‘nieuwe’ MR compleet is. 
 
 

12. Uitgaande communicatie 
Nieuwe verkiezingen uitschrijven binnen het team voor een nieuw MR lid van de 
personeelsgeleding. Oudergeleding schrijft verkiezingen uit voor de (her)verkiezing onder de ouders. 
        

13. Nieuwe data 
 
Voor komend jaar staan de MR vergaderdata vooralsnog als volgt gepland: 
De nieuwe data van de MR vergaderingen voor komend schooljaar zijn met potlood opgeschreven en 
kunnen nog veranderen. 
3 september MR diner 
22 september 1e vergadering 
24 november 2e vergadering 
12 januari 3e vergadering 
16 maart 4e vergadering 
18 mei 5e vergadering 
15 juni 6e vergadering 
 
Op de eerste vergadering leggen de leden de exacte data vast. Waar nodig kunnen deze data 
tussendoor in overleg nog worden bijgesteld. 
 
De volgende vergadering is de eerste in het nieuwe schooljaar. Deze staat nu gepland voor: 
Dinsdag 22 september 2020 – 19.30 uur 


