
Agenda  MR 

vergadering  
 
Start: 19.30 u. 

Datum: 28 

september 
 Lijsterhof 
teamkamer 

Voorzitter: Sharon 
Notulen: Rina 

19.30 1 welkom  Welkom voor het nieuwe schooljaar  
 

19.35 2. communicatie en 

besluitvorming rondom 

kamp groep 8 

 

besluitvorming over 

het wel of niet door 

laten gaan van 

geplande activiteiten 

door covid-19 
 

Communicatie naar ouders graag 
volgende keer beter. 
Behoefte aan meer leiding vanuit de 
stichting. Communicatie GGD verliep ook 

moeizaam door overbelasting. 
 
 
 
 

19.45 3. Jaarplanning MR Is besproken, zie jaarplanning 
Rina bespreekt met Jolanda de 
aangepaste jaarplanning. 
 

 4. Zichtbaarheid MR 

o.a. op website. 

We krijgen een tab op de website. Foto 
MR + informatie over bereikbaarheid. 
 
In het stukje van de nieuwsbrief komt er 
een verwijzing naar de website.(Jolanda) 
Wiep maakt dit algemene stukje voor de 
site. 

 Rondvraag zonder 
directie: 
OA samen met 

leerkracht groep 2 
middag. 
 
Wat is het mobiele 
telefoonbeleid? 

Het is structureel dat Nancy nu op 
dinsdagmiddag de klas doet.  
Zij werkt nu onder verantwoordelijkheid 

van Margriet.  
 
 
Telefoon wordt soms ingezet voor 
onderwijskundige doelen (apps), dit kan 
ook met een chromebook. Verder 
telefoon in telefoonhotel. Bij invallers 
geen telefoon gebruik.  

19.50 (directie 
komt erbij ) 

Luuk stelt zich voor 
aan de mr. 
 
Vraag van ouder aan 
luuk: doelen en 
speerpunten voor de 
scholen  
 
5.Mededelingen vanuit 
directie 

 

 
 
 
 
 

Luuk stelt zich voor 
 
 
Schoolontwikkeling  
 
 

In een document staat hoe wij omgaan 
met de gegevens van de kinderen. Dit 
moet getekend worden door de 
oudergeleding. (Sharon) 
Door de functionaris 
gegevensbescherming is het belangrijk 
dat de toestemmingen goed geregeld 
zijn. 
We gaan overstappen op parro. Dit is 
een onderdeel van Parnassys. Het 



 
 
 
 
Mededelingen vanuit 
MR/AC/GMR 
 
 
AC: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GMR 

registratiesysteem dat wij als school 
gebruiken.  Dit is een vervanging van 
Klasbord. Hier kunnen ouders ook hun 
gegevens aanpassen. In geval van 
noodformulier is dan overbodig. 
Planning: start december 2020 
 
De ac’s werken in 2 teams. De denktank 
en het uitvoerend team. Wiep kijkt nu 
met Mirjam mee (financiën) 
 

De boom op het kleuterplein wordt aan 
gewerkt. De boom komt bij de zandbak.  
Er is rond de budget over van de AC. Dit 
door het niet doorgaan van activiteiten 
door corona. Hier wordt een bestemming 
voor gezocht.  
Schoolreis: na de zomer zijn de regels 
soepeler geworden. Diverse scholen van 

de stichting hebben schoolreis in 
september gehad (ter vervanging van 
juni). Directie Fontein heeft hier niet 
over nagedacht. Kaders veranderen 
steeds. Voorbereiding moet op tijd 
starten. Bijv. apart op schoolreis (BH/LH, 
andere data) om kleinere groepen te 
creëren. Directie neemt dit mee. Directie 
geeft behoefte aan stichtingsbrede 
afspraken door. 
 
Sjoukje zit in de GMR namens De 
Fontein. 

20.15 6.Verbouw/nieuwbouw 

kleine Burgthof > stand 

van zaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerplaats Burgthof. 

Vanaf januari komt er een nieuwe 

kleutergroep. Op de Burgthof krijgen we 
een extra lokaal op de kleine Burgthof. 
Hier komt de instroomgroep in.  
Er is een budget gereserveerd voor 5 
nieuwe lokalen voor de hele wijkschool. 
Op de lange termijn (<15 jaar) heeft de 
Fontein 6 lokalen nodig.   
Per school wordt nagedacht over een 
plan van eisen.  
Eind oktober worden deze plannen naast 
elkaar gelegd van de scholen.  
De gemeente denkt goed mee.  
Voor de jaarwisseling moet er eigenlijk al 
een architect gekozen worden. 

Ze willen dan graag rond de zomer 
beginnen met bouwen.  
Onder het team wordt ook gevraagd 
welke eisen ze hebben aan de “nieuwe 
school.” 
Er komt een parkeerplaats aan de 
overkant aan de weg bij de Burgthof. Hij 
komt er schuin tegenover.  



20.25 7. Thuisonderwijs bij 

kinderen die meer dan 

3 dagen afwezig zijn 

door covid-19 of daar 

aan gerelateerde 

klachten. 
 
 

Plan wordt met team gedeeld. Volgende 
week gaat hij naar de ouders.  
 
De periode dat in de komende tijd een 
kind er niet is, is te overzien. Dat is vaak 
hooguit 10 dagen. Dit is heel erg anders 
dan voor de zomer. 
Elke school binnen de stichting maakt 
zijn eigen plan. Dat is jammer, dat er nu 
vanuit de stichting geen richtlijnen zijn.  
Elke school heeft wel in maart zijn eigen 

werkwijze gekozen. Wij bijv. gebruiken 
classroom. 
 

20.35 8.Schoolplan 2021-
2025.  
 

Bovenschools zijn ze bezig met een 
format voor een schoolplan. Zij leveren 
de bestuurlijke teksten aan. Elke school 
kan daarbij schoolspecifieke dingen op 
aanvullen. Op schoolniveau ga je met 

het team en locatie directeur, of de 
richting van het schoolplan goed is.  
 

20.50 9.Continurooster  Ouders hebben nu geproefd aan 
continurooster. Het leeft bij ouders om 
dit weer te onderzoeken.  
Hoe gaan wij het gesprek voeren in het 
team, als het belang vooral bij de ouders 
ligt? Komt op de agenda volgende MR 
vergadering. 
 

 10. Ventilatie op 
beide locaties in het 
kader van corona 

 

Onderzoek over ventilatie geweest. Als 
het niet voldoet. Krijg je een passend 
advies. 

Op de Lijsterhof krijgt je frisse licht 
steeds aangevoerd. 
Op de Burgthof mag de airco niet aan.  
Vooral ramen en deuren open laten.  

21.00 11. Rondvraag 
Citotoetsen: 
 

 
 
Groepsdoorbrekend 
werken: 

Mirjam: citotoetsen. Worden de ouders 
op de hoogte hiervan gesteld?  
Er is nl ook een nieuw systeem. Hoe 

krijgen de ouders de uitslag van de cito? 
Directie overlegt hierover met de ib-ers.  
Mirjam: Groepsdoorbrekend werken. Op 
de Burgthof hebben ze 2 combigroepen. 
Zijn er vakken waarbij we de 
leerkrachten van de combigroep kunnen 
ontlasten. Kinderen gaan bijv. op niveau 

bij elkaar. Zodat de leerkracht de 
aandacht kan richten op de lln die het 
nodig hebben.  
Het is een middel, om het onderwijs 
beter te doen.  
 

Actiepunten: 

Jolanda:  
• tab maken op de website voor de Mr 
•  In de nieuwsbrief verwijzen naar de tab mr 



• Overleggen met ib-ers hoe we de resultaten van cito doorgeven aan de 
ouders 

• Aan de stichting terugkoppelen hoe de stichting meer een rol kan 
spelen rond de corona mbt schoolse activiteiten (bijv. Schoolreis) 

Wiep: 
•  stukje schrijven voor de website over de Mr 

OMR-geleding:  
• Persoonlijk stukje voor de website. (inleveren bij wiep) 

Rina: 
• Neemt de jaarplanning met Jolanda door  

 

 
 

 


