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Jan-Willem Wirtz  opent de vergadering.  

 
1. goedkeuren notulen 
2. noodplan Corona (afwezige leerkracht(en) en afwezige leerling(en) 
3. plan van aanpak ARBO 
4. lopende actiepunten notulen 

❏ Schoolplein 
❏ Nieuwbouw 
❏ Ingevoegd agendapunt: dyslectieprotocol 
❏ kiezen secretaris systeem 
❏ Feestdagen en festiviteiten 
❏ MR leden - verkiezingen 

5. wvttk/rondvraag 
 

 
 

 
 

Vergadering 2020-2021 

26 oktober 2020 19.30 – 20.00 zonder directie 
20.00 21.00 uurv met directie 

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad 

Voorzitter Jan-Willem Wirtz 

Notulist Marije de Vries 

Aanwezigen Peter Lakke, Jan-Willem Wirtz, Marthje Wijs, Marije de Vries , Ankie 

Halsema, Ankie van Akkeren 

Afwezig - 

1. Notulen 14-09 

 
 

 
Ouderavond 

Actiepunten uit notulen worden besproken. 
Peter geeft aan dat hij een ouderavond  belangrijk vindt maar zich niet fijn voelt 
bij het online organiseren. JW: livestream of via teams oid. 
 
Ankie vertelt dat er bijv een filmpje gemaakt wordt over het portfolio en 
formatief toetsen. Daar ‘zit’ ook een deel over de visie van de school in.  
Goede start. Filmpje als ‘teaser’? 
 
Hoe kunnen andere vragen gesteld worden? Goed nadenken over vorm. 
Misschien in groepjes? Bijv per leerteam? 
Nieuwbouw, schrijfonderwijs, toetsing (formatief assessment) en portfolio,  



OBS De Weidevogel 

 

 
 

 
 
 

 
 

Peter geeft aan dat leerteams nu op stoom zijn. Goede energie nu. Een leerteam 
is opgesplitst: 1 formatief toetsen- en 1 portfolio-groepje.  
 
 

Actiepunten 

Ouderavond Hoe nu verder? Plan maken voor online ouderavond. 
 
 

2. Noodplan Corona (protocol) 

 

Helder plan Opmerkingen? 

Lerarentekort   ouders kunnen met elkaar organiseren om lln om te vangen 

buiten school om. Dat staat nog niet helemaal duidelijk in het stuk.  

 

(Vraag: ‘safe zone’ in de school? Het lokaal aan de buitenkant wordt nu veel 

gebruikt. Dus dat lokaal kan daar niet voor gebruikt worden. Zit ook op randje van 

wat kan.  

De regel blijft voorlopig: Geen ouders in de school, geen activiteiten met ouders.) 

 

Hulp wordt gewaardeerd door ouders, maar dat kan nu gewoon even niet.  

 

Chromebooks…. Peter zoekt uit of er een contract getekend kan worden voor 

een jaar. Er wordt gepraat over tijdvakken, prioriteit kinderen waar thuis geen 

andere laptop beschikbaar is etc.  

Actiepunten 

Noodplan Een keer testen?  
Een meet organiseren waarin ouders kunnen inloggen om vragen te stellen over 
het noodplan. Deze wordt volgende week woensdag gepland door Peter (zie 
social schools). 

3. Plan van aanpak Arbo 

 

 In het eerste deel van de vergadering is oa gepraat over het plan van aanpak 

Arbo. Wat merken leerkrachten zelf van achterstallig onderhoud ed. 
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Tweede deel: 

-Er zijn best wat punten niet op orde. 

Leerkrachtgeleding: instemmingsrecht. 

Oudergeleding: adviesrecht 

 

Veel punten worden afgedaan met : ‘wordt in nieuwbouw aangepakt’.  

Opties: al eerder naar andere locatie of toch aanpakken. Wie maakt die keuze? 

 

Nieuwbouw: vergunnningen worden aangevraagd. 

Realistisch tijdspad: nog wel 1,5 jaar in deze gebouwen. 

Wel of geen onderhoud?  

Wat als er iets gebeurt? Kun je je dan beroepen op nieuwbouw…. 

 

Schoolplein….toestellen afgekeurd. 

 

Vraag: keuze preventiemedewerker. Dat moet iemand uit het team worden. Nu 

neemt Peter waar (samen met Philles). 

Functie is meer dan alleen naar gebouw en inrichting kijken. Ook advies wat 

betreft houding ed.  

Een organisatie (Arbomeester) helpt met uitvoering vh Arboplan. 

 

Actiepunten 

Ankie en 
Ankie 
 
MR 
 
Peter 

Ankie en Ankie gaan Arboplan met team bespreken. Van welke punten is het niet 
acceptabel dat er niks aan gedaan wordt?  
 
Brief aan bestuur 
 
Contact met INNoord 

4. Actiepunten 

 

Schoolplein 
Nieuwbouw 
 
Dyslectieprot
ocol 
 
 
 

Schoolplein en nieuwbouw: zie punt 3. Ontwikkelingen staan op website. 

 

 

Hoe kan het dat van een kind waarvan al in groep 3 gesignaleerd wordt dat er 

misschien pas sprake is van dyslectie dat pas in groep 7 getoets wordt. Er zijn 

voorwaarden…. 3x minscore bijvoorbeeld. Dat kan lang duren. Advies om zelf te 

laten testen heeft Peter moeite mee doordat niet alle ouders dat kunnen betalen. 
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Secretaris 
 
 
 
 
 
 
Feesten en 
festiviteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR leden 
verkiezingen 

Begonnen met ‘bouw’   leesproblematiek wordt in kaart gebracht met ouders. Is 

geimplementeerd op school nu. Dat haalt het traject naar voren. Het blijft wel 

ingewikkeld; bureaucratie.  

Peter en Ankie vertellen wat er nu gedaan wordt voor studenten met dyslectie. 

 

Secretaris: agenda opstellen… twee weken van tevoren punten verzamelen, 

week van tevoren definitieve agenda, notuleren, notulen bijstellen (volgende 

vergadering). 

Roulerend….  

Agenda opstellen doet de voorzitter. 

 

Ouderraad/ouders is/zijn teleurgesteld over dat er weinig mag. Peter reageert 

met dat de school echt wel dingen wil organiseren. Sinterklaas komt gewoon op 

school. Maar geen intocht.. Met St Maarten…11-11 gaat er wel iets gebeuren 

maar er worden geen lampionnen gemaakt (er wordt afgeraden st maarten te 

lopen door de veiligheidsregio). Met Kerst gaat de school ook iets bedenken voor 

de kinderen, maar het is zoeken. Zonder hulp van ouders. Ouders mogen wel na 

schooltijd versieren. Er wordt nagedacht over andere invullingen. 

Elke leerkracht heeft contact met een ouder uit ouderraad.  

 

Op dezelfde manier als de vorige keer. Goed op termijnen letten. Scholing 

noemen (zie mail Ankie). 

Actiepunten 

MR 
Peter 

Organiseert verkiezing.  
Verstuurt info en later het stemformulier via social schools. 

5. Wvttk en rondvraag 

 

GMR  
 
 
 
Toetsing en 
Snappet 
 

Heeft MR bezwaar tegen dat Yvonne namens MR naar GMR gaat? Er is nu geen 

contact tussen Yvonne en MR. Hoe gaan we dat organiseren? 

(evt meenemen als taak voor nieuw MR lid). 

 

Agendapunt volgende keer. Update vanuit leerteams. 

Actiepunten 

GMR Hoe informatie uitwisselen. Nieuw MR lid ook GMR lid? 
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