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Notulen MR Huifkar 

 

Datum: Dinsdag 16 februari 2021 

Tijd:  19:30 uur  Teams 

Notulist: Marlies  

Aanwezig: Joost, Beppie, Charissa, Peter, Alrik, Theo, Marlies 

 

 

 

1. Notulen laatste vergadering – zowel intern als voor op de website 
 

SOP; deze afkorting uitschrijven en dan kunnen de notulen van 16/11/2020 op de 

website. 

 

Notulen 15 december. SOP ook hier uitschrijven voor webversie.  

De notulen zijn nu vastgesteld.  

 
 

2. Scholen weer open – reacties  
 

a. code rood – Marenland/ Noordkwartier kwam laat met de reactie, vindt zowel MR als 

Peter. Door het late besluit was er veel onrust onder ouders en ook het besluit dat werd 

genomen vonden velen onduidelijk. 

b. Corona besmettingen Kids2B. Men is erop voorbereid dat er een klas naar huis moet, 

de besmettingen gaat snel. Peter vermeldde in een bericht dat het ging om de Britse 

variant, dit is zijn vermoeden. Peter was niet geïnformeerd door Kids2B. In eerste 

instantie werden wel namen doorgegeven van kinderen die in quarantaine moesten 

maar dit werd later terug genomen ivm de privacy.  

 

 

3. Mededelingen –  
 

a. Samenwerking Marenland / Noordkwartier 

Er is eerder sprake geweest van samenwerking. De ouders van de GMR hebben toen 

tegen gestemd. De reden was dat het 1 bestuur zou worden, dus geen openbaar 

onderwijs maar bijzonder onderwijs zou worden. Ouders hadden hier bezwaar tegen.  

Procedureel is toen de GMR buiten spel gezet, waardoor ze de hakken in het zand 

zetten en het toen tot twee keer toe is afgeketst. 

Nu gaat het proces veel zorgvuldiger. Er zijn verschillende werkgroepen, bijv onderwijs 

en regionale samenwerking, personeel, financiën. De inschatting is dat de 

samenwerking pas in de zomer van 2022 formeel wordt. 

 

b. Subsidietraject “extra handen in de groep”  

De school is heeft zich hiervoor ingeschreven en de kans is groot dat deze subsidie 

wordt toegekend. Het gaat om €72 per leerling die je mag inzetten voor extra handen 

in de klas. Dat is 2,5-3 dagen per week een onderwijsassistente. 

  
 

4. Planning schooljaarplan 2e deel van het schooljaar 
 

a. Stand van zaken 

De Kwintoo kaarten zijn opgepakt (zijn geaccordeerd en  gaan nu de groepsmap in) 

en er wordt nu gewerkt aan het onderwijsleerproces. Door de verhuizing en vervolgens 
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thuisonderwijs is men nog niet verder gekomen. Voor de zomervakantie is het allemaal 

op orde. 

 

b. Activiteiten 

Er is een werkgroep opgestart met 6 collega’s voor het digitale rapport. Volgend jaar 

februari moet het eerste rapport digitaal worden uitgegeven. Hier moet nog wel e.e.a. 

voor geregeld worden. 

Werkgroep visie/ missie heeft een opdracht gekregen voor de rest vh schooljaar vanuit 

Peter. 

Werkgroep ICT; school heeft nieuwe devices gekregen. In groepen 4-8 heeft iedere 

leerling een eigen device. Groep 1-2-3 heeft 60 IPads. Er moet protocol voor het 

gebruik hiervan geschreven worden. Beppie vraagt waarom de keuze is gemaakt om 

groep 3 geen eigen IPad te geven. Die keuze heeft Peter gemaakt, mocht de 

werkgroep ICT dit anders willen kunnen zij een voorstel doen aan Peter. 

Werkgroep kunst/ cultuur; houden zich bezig met praktische activiteiten op dit vlak. 

Overkoepelende methode voor zaakvakken; dit komt wellicht later. 

 

5. Formatie 2021 – 2022 

 

MR wordt geïnformeerd over de lopende zaken. 

 

6. Briefwisseling Woltersum 

Ouders vroegen zich af waarom de keuze is gemaakt om de kinderen een dag niet 

naar school te laten gaan, kinderen spelen allemaal met elkaar dus die maatregel 

vonden zij niet kloppen. 

Groep 7/ 8 moest worden gescheiden van de rest, en door personele bezetting in 

Woltersum kregen zij de bezetting anders niet rond.  Na uitleg hierover aan de ouders 

is dit opgelost. Achteraf gezien had er een duidelijker brief naar de ouders gemoeten. 

 

7. MR verkiezingen 

We gaan een stuk in het Trekpaard plaatsen dat er twee ouders afscheid gaan 

nemen. 

1 ouder heeft interesse voor MR Ten Boer. Als zich meer ouders aanmelden moeten zij 

een stuk aanleveren waarin ze zich presenteren, komt er een termijn en stembiljetten 

die we officieel gaan tellen. Joost heeft voor Woltersum wel iemand op het oog die hij 

informeel gaat benaderen. We moeten wel de formele procedure volgen. 

 

MR gaat een stukje schrijven om taken toe te lichten en mensen enthousiast te 

maken. Begin maart komt dit in het nieuwe Trekpaard. Marlies schrijft een algemene 

introductie en Joost/ Charissa een stuk namens de leerkrachten. Alrik/Theo iets over 

hun vertrek en waarom het vinden van opvolgers belangrijk is, en waarom het zo leuk 

is om MR-lid te zijn. 

 

 

8. Zichtbaarheid MR 

MR krijgt een account in MijnSchool, hier is een mailadres voor nodig. Mogelijk bestaat 

dit al, Peter gaat dit nazoeken en Wilma/ Albert vragen. 

We kunnen de rubriek in het Trekpaard mogelijk delen met de OR. Dit gaat Marlies 

vragen aan Levijn. Ook kunnen we bijvoorbeeld op de kerstmarkt gaan staan. 

 

We gaan vanaf nu starten met een jaarplanning – Peter gaat hier een start mee 

maken. Deze is voor de zomervakantie klaar, hier komen vergaderdata en vast 

staande thema’s in. Ook de speerpunten van de MR voor het komende jaar kunnen 
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we hier aan toevoegen. 

 

Marlies stelt ook een huishoudelijk reglement voor, ze stuurt een voorbeeld rond. Ook 

zijn er statuten waar niet iedereen kennis van heeft. De volgende keer zetten we dit 

op de agenda. 

 

9. W.v.t.t.k. / Rondvraag 

Alrik heeft een vraag over het schoolreisje voor 7/8, dit is vorig jaar door de GMR 

afgeblazen. Peter verwijst Alrik naar de GMR om dit punt daar te bespreken. Marlies 

heeft een vraag van een ouder gehad over het reserveren van het schoolgeld. Zij kan 

deze ouder doorverwijzen naar Peter. 

 

Volgende vergadering is op 23-3 om 19.30u via Teams 

 

 

 

 

 

 

  


