
MR Notulen 19-01-2021  
Aanwezig via Zoom: Johan, Samah, Kharazm, Kirsten, Susan, Manja en Mirjam  
Notulen vorige vergadering goedgekeurd.  
 
De begroting  
De begroting heeft vertraging vanuit het SPO. Het is er bovenschools nog niet doorheen. Het 
gaat in eerste instantie eerst langs de GMR. Dit punt wordt verplaatst naar de volgende 
vergadering.  
 
Corona  
De focus ligt op de schoolsluiting. We merken allemaal dat het moeilijker vol te houden is 
dan de eerste keer. Dat heeft meerdere redenen. De zorgen zijn ook groter en we vragen 
ons met elkaar af hoe dit verder moet. Er komen een aantal kwesties aan de orde die we 
met elkaar bespreken. Onder andere de volgende kwestie: Vanuit stedelijk overleg Utrecht 
hebben we te horen gekregen dat je per school bepaalt welke groepen je als kwetsbaar 
bestempeld en om die reden wel naar school zou kunnen halen. Hoe staan wij daarin? Wat 
vindt de MR?  
Dit leverde verschillende inzichten op: 
 ● Het is van belang dat we ouders geruststellen door aan te geven dat het belangrijkste deel 
van groep 8 in de eerste helft van het schooljaar ligt. Normaal gesproken zouden we vlot na 
de kerstvakantie gaan toetsen, dus het is niet zo dat ze nu allerlei stof missen. Ze hebben 
juist meer tijd voor inoefening en herhaling, al is het dan wel op afstand.  
● Er was wat verdeeldheid over of groep 8 nou in zijn geheel kwetsbaar te noemen is. 
Uiteindelijk leek het erop dat het toch altijd het individuele kind is wat al dan niet als 
kwetsbaar bestempeld kan worden (om allerlei verschillende redenen).  
● Laten we in ieder geval zorgen dat we er alles aan gedaan hebben om deze kinderen zo 
goed mogelijk te begeleiden naar het VO. Als het in sommige gezinnen helpt om kinderen 
fysiek onderwijs te bieden, laten we dan kijken hoe we dat zo veilig mogelijk kunnen doen.  
● Over het al dan niet toetsen is niet een heel duidelijke mening, wel is besproken dat het 
wellicht een idee is om alleen die kinderen te toetsen waarvan twijfels zijn over het advies, 
of onvrede met het voorlopig advies. Dit in overleg met ouders. 
 
De Toetsen  
De intern begeleiders hebben de zorgkalender aangepast en daarin opgenomen dat alles 
opschuift. De kinderen zullen zeker niet in de eerste week bij terugkomst op school getoetst 
worden. Voor de groepen 3 en 4 ligt dat iets anders, daar ligt de focus voor een heel groot 
deel op het leesonderwijs. De toetsen zullen dan door de leerkracht gebruikt worden om te 
zien waar de kinderen zitten na het thuisonderwijs. Bij de andere groepen wordt na deze 
sluiting in eerste instantie weer gewerkt aan de dynamiek in de groep. Ook kan er nog aan 
specifieke onderdelen gewerkt worden voordat de toetsen worden afgenomen.  
 
Groepen 1 en 2  
We blikken even terug naar de zorg die er voor de kerstvakantie over het vertrek van een 
leerkracht in de kleutergroep was. De brief naar de ouders met uitleg van Kirsten is goed 
ontvangen. Open communicatie naar ouders neemt vragen en aannames bij de meeste 
mensen weg.  
 



 
Volgende vergaderingen  
Via de mail zal de data bekend gemaakt worden. We streven naar een middagvergadering. 
Vergaderdata tot eind schooljaar inplannen.  
 
Agendapunten volgende vergadering: 
- OC en MR, eventueel een vragenlijst naar ouders uitzetten om de OC en MR bij de ouders 
van school beter in beeld te brengen.  
- De begroting 
- De Boomtoetsen 
- Wie gaat de GMR-vergaderingen vanuit obs Waterrijk bezoeken? 
 


