
 

Medezeggenschapsraad SWS Oostermoer 
 

Notulen MR vergadering  
 

Datum  

 
27-5-2020 

 

Tijd  

 
19.30 (via MEET vanwege corona maatregelen) 
 

Volgende vergadering 
 

24 juni 

 

Opening en vaststellen agenda 
 
Notulen 

Goedgekeurd. 

 

Actiepunten: 

Opendeurbeleid is op geen enkele school binnen de stichting een actueel punt. We willen graag het 

open karakter van de dorpsschool behouden maar zullen hierop wel allen alert zijn en actief op 

reageren. We gaan dit na de vakantie opnemen op de agenda van de teamvergadering en MR 

vergadering.   

De digitale zakelijke ouderavond is afgerond.  

Updaten van agenda's, website e.d. is in wording. Op dit moment wordt er aan de schoolgids 

gewerkt.  

School groenvoorzieningen worden nu deels aan de vrijwilligers uitbesteed. We moeten ons hierin 

wel realiseren dat vrijwilligerswerk een stukje eigen verantwoordelijkheid met zich meebrengt 

wanneer er vrijwilligers uitvallen vanwege ziekte of welke reden dan ook.  

Directie gaat vragen naar de afspraken die er zijn en er wordt opnieuw contact gelegd met de 

gemeente. De vrijwilligers gaan wel starten met het opknappen en onderhouden van het groen 

rondom de school.  

 

Daltoncertificaat: 

De ouder geleding geeft aan hierin eerder geïnformeerd te willen worden maar staat wel achter de 

keus.  

De visie wordt als positief gezien.  

Kort wordt ook over de manier van werken bij zaakvakken en integratie van begrijpend lezen 

strategieën gesproken. Om te voorkomen dat er onderwijskundige zaken lopen en te weinig 

terugkoppeling krijgen in de MR nemen we een vast punt: "mededelingen team" op in de agenda. In 

het verlengde hiervan wordt in de vergadering genoemd dat we bezig zijn ons te oriënteren op een 

manier van reclame maken zodat toekomstige ouders en kinderen onze school kunnen vinden. Er 

worden nog wat marketingconnecties gelegd.  

 

Stand van zaken/onderwijs in coronatijd: 



We hebben leerlingen goed in beeld, het werkt rustig en goed om per groep om en om naar school 

komen. Wel merken we dat kinderen soms wat minder serieus thuis werken t.o.v. het begin van de 

thuiswerkperiode.  

Vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer naar school. We zijn in afwachting van een protocol/leidraad 

zodat wij daar ons protocol weer op kunnen schrijven. Er zullen naar verwachting geen grote 

veranderingen plaats vinden w.b. het gebruik van de routes en nooddeuren etc. Zodra ons protocol 

klaar is stuurt de directie het door naar de MR. 

Het 5 gelijke dagen model wordt besproken. De ervaringen met de helft van het aantal leerlingen en 

gescheiden pauzes is grotendeels positief. We kijken hoe het straks zal zijn met het complete aantal 

leerlingen. MR stemt in met het idee om een enquête uit te zetten.  

 

Ambities: 

Is niet nader besproken. Er worden bij het kopje Daltononderwijs wel lopende zaken beschreven die 

veel raakvlakken hebben met de ambities van het team.  

 

GMR: 

Geen bijzonderheden.  

 

De volgende vergadering: 24 juni.  

 

 


