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Verslag vergadering MR De Paradijsvogel d.d. 15 maart 2021 

Aanwezig 
MR Christa, Ingrid, Jeroen, Lianne, Manon, Petra.  
Directie Nieke 

 

Afwezig 
Geen  

 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend door Christa. De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen bijzondere 
mededelingen.  

2. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering is iets te gedetailleerd. Petra en Ingrid passen het verslag aan 
en sturen het de volgende keer mee.  

3. Mededelingen directie 
• Er worden regelmatig mensen getest en de Paradijsvogel maakt tevens gebruik van sneltesten. 

Kinderen worden ook regelmatig getest door de GGD.  
• Er is een nieuw corona protocol in de maak en dat wordt deze week ontvangen.  
• Het nationaal onderwijs programma ging uit van 180.000 euro per jaar voor 2 schooljaren 

gemiddeld. Het is nog niet helder hoe die verdeling eruit komt te zien. De vraag is binnen welke 
kaders dat geld moet worden uitgegeven. Bij voorkeur zou het geld over 4 jaar verdeeld mogen 
worden omdat je daarvoor ook extra personeel zou willen aantrekken maar de MR heeft daar 
ook zeggenschap in. Als de kaders duidelijker zijn dan komt dit punt terug op de agenda.  

• Van de OC zouden we te horen krijgen hoe het met het geld gesteld is. Ingrid en Nieke hebben 
daarover niets vernomen. De vraag is wat wel uit te vragen is aan ouders en welk bedrag niet? 
Het schoolreisje is nog niet in beeld; kan het doorgaan of niet? Ook de ouderbijdrage is nog 
onzeker. Sommige activiteiten zijn doorgegaan en andere niet. Voor de overblijf vragen we 66 
euro, schoolbijdrage 25 euro per kind.  

• De overblijf bijdrage wordt teruggevraagd omdat deze kosten al gemaakt zijn i.v.m. de 
noodopvang. Bij de penningmeester van de OC worden de kosten van Kerst, Sinterklaas, 
Kinderboekenweek etc. opgevraagd. Deze kunnen worden vergeleken met vorige jaren. Ook is de 
vraag wat ze verwachten voor de komende tijd zoals de Koningsspelen. Nieke vraagt dit na en 
dan mailt ze er over.  
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• Er is een toelichting gegeven op de jaarrekening van 2020. Daarop is nog niets vernomen. 
Kwartaal 1  wordt binnenkort afgesloten en zodra Nieke er nieuws over heeft laat ze dat weten.  

• Er zijn allerlei verschillende subsidiestromen vanuit het ministerie. Voor de subsidie schoolkracht 
heeft de school zich ook aangemeld. Daar bleek bijna niemand voor in aanmerking te komen; het 
was maar voor een klein deel van de scholen bestemd. Daarnaast is er een subsidie handen in de 
klas van 72 euro per kind. Deze moet voor de zomer opgemaakt zijn, bezien wordt of deze wordt 
doorgetrokken tot 1 januari. Deze subsidie is wel binnengekomen. 

• De sociale veiligheidsmonitor nemen we af in groep 6, 7 en 8. Dit jaar nemen we die ook weer af 
als onderdeel van het nationaal onderwijs programma.   

• Vrijdag is Nieke teruggebeld vanuit het ministerie over de open brief die ze ondertekend heeft. 
Hoofdboodschap was: laat de leerkracht centraal staan en houd koers. Ze heeft ook gevraagd om 
meer duidelijkheid, o.a. over het protocol t.a.v. corona en de korte termijnen waarop e.e.a. 
gecommuniceerd werd.  

4. Corona 
• Tot op heden verloopt het goed. Er zijn geen klassen thuis op dit moment. De afgelopen tijd is er 

wel twee keer een groep thuis geweest omdat er geen vervanging beschikbaar was.  
• Er is nog met één ouder contact over de cito toetsen. Van andere briefschrijvers zijn er geen 

reacties meer ontvangen.  
• De toetsweek loopt nog tot en met deze week. Volgende week is er nog een uitloop week. Dan 

kan er meer gezegd worden over de mogelijke achterstanden/effecten van de corona periode. 
Daarna volgt de analyse en de oudergesprekken voor de mei vakantie. In juni is de eind cito.  

5. Communicatie 
• Afgelopen week was er geen nieuwsbrief. Er was ook weinig nieuws.  

De school blijft ouders zo goed mogelijk op de hoogte houden. 
• Wat betreft het informeren van de ouders via de app merkt Ingrid op dat je dan niet op de 

hoogte bent van algemene schoolberichten. Dat kan wel via de overige social media, zoals 
Facebook.  

• Verder zijn er nog fysieke bijeenkomsten voor ouders die hun kinderen willen aanmelden. Die 
bijeenkomsten lopen goed. Bezien wordt of het aanmeldproces nog wat makkelijker kan.  
Binnenkort maken we de balans op over het aantal te plaatsen leerlingen.  
 

6. W.v.t.t.k. en sluiting 
Petra zegt dat er een extra vergadering is geweest op 15 februari. Dat was een informele vergadering 
en hiervan wordt geen verslag gemaakt.  

De eerstvolgende vergadering is op 17 mei 2021.  
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