
 
 
 
VERSLAG MR-VERGADERING   
 
datum: 7 december 19.30 – 21.00 uur 
locatie: Geert Groteschool  

 
Op de agenda voor het overleg met Christie op 7 december: 
 

1. Nieuwbouw, stand van zaken 
 
Woensdag 9 december was weer een bijeenkomst. De leden van de werkgroep 
hebben ieder een moodboard gemaakt. Er is een voorlopige variant m.b.t. het 
huisvestingsconcept gekozen. Op 13 januari is de volgende bijeenkomst. 

 
2. Groen schoolplein 

 
Er is een subsidie van de provincie. De werkgroep is weer bij elkaar gekomen en er 
is een nieuw ontwerp neergelegd voor een deel van het plein (met het oog op de 
nieuwbouw het deel dat waarschijnlijk niet bebouwd wordt). Ook de gemeente denkt 
mee en is bereid om materieel te leveren. Ook komt er eetbaar groen tegen de 
buitenberging kleuters. Uitvoering in februari/ maart. 
 

3. COVID-19, stand van zaken 
 
Met name dankzij Ilona zijn ziektes opgevangen. Verzuim valt erg mee. CO2-meters 
werken goed. 
 

4. Communicatie en ouderbetrokkenheid 
- Contact met ouders 
- Vragenlijst onderwijskwaliteit, mail van ouder 

Zie ook: https://stichting-leerkracht.nl/ouderbetrokkenheid/ 
 
MR biedt aan om mee te lezen met communicatie die uitgaat. Christie geeft aan 
gebruik te willen maken van dit aanbod. 
 
Leanne is bezig met een pilot om een weekmail te sturen naar ouders met zowel 
didactische en sociaal-emotionele zaken. 
 
Vragenlijst is een standaardlijst vanuit Catent, weinig respons. Besef dat er op een 
andere manier visie en mening vanuit ouders opgehaald kan worden, bijvoorbeeld 
door ouderpanels of door ouders te bevragen via weekmail. 
 
 
 

https://stichting-leerkracht.nl/ouderbetrokkenheid/


5. Ontwikkelingen binnen de school, talentenwerkgroep, IPC, KiVa 
 
Groep 8 werkt met 3D printer en aan webshop. In onderbouw is kleine kring ingezet, 
met het oog op taalontwikkeling/ woordenschat. 
 
Na de kerstvakantie wordt waarschijnlijk een eigen plusklas binnen de school gestart. 
 
IPC: tijdens studiedag weer besproken. Aandachtspunt: past individuele spreekbeurt 
hier nog bij? Christie neemt dit mee. 
 
KIVA; zou ook onderdeel uit kunnen maken van weekmail/ sociaal-emotionele info. 

 
6. Evaluatie werkdrukgelden 

 
Ingezet, naar tevredenheid, voor: 
 

- Extra ondersteuning 
- Vakleerkracht gym 
- Onderwijsassistent 
- Vakleerkracht muziek 

 
7. Pauze leerkrachten vs. CAO 

Toelichting Christie: In de CAO wordt niet meer specifiek gesproken over het nemen van 
pauze, maar dit is niet wat ik bevorderlijk vindt voor de energie van de leerkracht. Het eten 
met de kinderen is geen pauze, omdat de leerkracht dan de verantwoordelijkheid heeft over 

de groep. Er zijn in het verleden wel manieren uitgeprobeerd om het rond te maken dat iedere 
leerkracht pauze heeft, maar dat was erg rommelig. Graag verken ik de mogelijkheden (en 
met het aanstellen van de onderwijsassistent zijn er al weer drie momenten ingevuld). Zelf 
neem ik ook twee pauzemomenten de pleinwacht over. Dat vind ik zeker niet erg, maar dit zijn 
eigenlijk dure uren. 

 

Al veel over gesproken in het verleden. Peilen bij ouders wie dit wil. Het gaat dan om 
aanvullend op de onderwijsassistent of Christie. 

 
8. Groepsinterventie Bart van Campen 

 
Sfeer in groep 7 was niet goed. Bart van Campen ingezet en 6-tal sessies 
georganiseerd, ook een bijeenkomst met ouders. De veiligheid is nu weer terug. 
 
Overig: 
 
Groep 7 wellicht inzetten voor verkeersbeheer/ oversteken. Of brief vanuit MR 
richting wijkbeheer. 
 
Account voor MR-toegang wordt geregeld. 
 
Schoonmaak wordt waarschijnlijk een nieuwe partij. 
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