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Verslag vergadering MR De Paradijsvogel d.d. 21 september 2020 

Aanwezig Manon, Lianne, Ingrid, Petra, Jeroen 

Afwezig  Nieke, Christa 

 

0. Opening 

Christa is afwezig wegens werkzaamheden op kantoor. Manon zit de vergadering voor. 

1. Verslag vorige vergadering 
De eerstvolgende vergadering van de MR wordt vastgesteld op 26 oktober 2020. 
Het verslag van de vorige keer wordt goedgekeurd.  
 

2. Mededelingen directie 
• CAO directies: hier is nog geen andere berichtgeving dat de laatste keer, deadline is verplaatst 

naar november. 
• Schoolreisje: er is aan 173 ouders het geldbedrag van €25 voor het schoolreisje overgemaakt. 

Sommigen lieten weten dat het voor de school beschikbaar mag blijven, anderen hebben niet 
gereageerd.  

• Jaarplan en Schoolondersteuningsplan (SOP) jaarplan wordt verstuurd, evenals het jaarverslag. 
Beide is ter kennisgeving. In 2021 zal er een nieuw School Ondersteunings Plan  worden 
opgesteld. Hierover is Nieke met IB in gesprek om er met team en ouders inhoud aan te geven.  

• Forecast: wordt op de agenda van oktober gezet.  
 

3. Jaarplan en jaarplanning 
Zie jaarplanning bij ‘te behalen’. Dit geldt alleen voor groep 3 en hoger. Er staan geen te behalen 
onderwijsresultaten voor groep 1 en 2. 

Bij Nederlands als tweede taal: hoe ervaren de leerkrachten dat in groep 1 en 2? Lianne en Ingrid 
zeggen dat ze veel meer kinderen dan voorheen in de klas hebben met een andere thuistaal. Daar zie 
je verandering in. Als kleuterleerkrachten hebben ze ingezet op taal methodes. Woordenlijstjes 
werken niet zo goed. Met een nieuwe methode gaan ze daar nu dieper op in. Dit zal er dan ook in het 
voorbesprekingsdocument moeten staan.  
Jaarverslag: dit was een duidelijk verslag waar verder geen opmerkingen over zijn.  
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4. Communicatie 
• De vindbaarheid van de MR is nu beter: onder het kopje ouders staat het kopje MR.  
• De webteksten van de MR-leden zijn aangepast. Alle informatie is ontvangen. Er is nog geen foto 

van Lianne, deze volgt.   

Corona: 

• Ingrid zegt dat er veel vragen leven rondom de oudergesprekken. Sommigen verzoeken of er 2 
ouders per kind de school in kunnen of komen zelfs met zijn tweeën. Er zijn collega’s die vrees 
hebben voor de oudergesprekken als ze met 2 ouders komen. Ouders die corona positief getest 
zijn hebben veelal geen symptomen. Ook is de vraag gesteld of het telefonisch kan.  
De MR heeft de voorkeur voor het hameren op dat er maar 1 ouder aanwezig mag zijn, mits de 
leerkracht aangeeft dat 2 nodig zijn. Online is eventueel ook een optie. Ingrid geeft aan dat er 
wel zorgen zijn en dat het ook telefonisch zou kunnen. Zeker omdat ze in groep 1 en 2 de meeste 
ouders al kennen. 
 
Er komen eveneens externen vanuit een invalpool. Ook dat geeft soms zorgen bij het vaste 
personeel. Invallers werken op verschillende scholen en geen idee wat je dan binnenkrijgt. Hoe 
om te gaan met zieke leerkrachten of degenen die testresultaten moeten afwachten? Dan gaan 
er wel klassen naar huis gestuurd worden. 
Kinderen tot 12 jaar, alleen als ze koorts hebben moeten ze naar huis. Sommige leerkrachten 
hebben daar moeite mee, is het signaal.  
 
Petra vraagt hoe je kind thuisonderwijs kan volgen als dat nodig is vanwege corona. O.a. van 
tevoren de inlog bekend maken voor Snappet e.d. Informatie naar ouders toe kan handig zijn dat 
er huiswerk kan worden gemaakt als kind thuis is in afwachting van coronatest. Dit kan 
meegenomen worden in de communicatie naar ouders. Ook af en toe een foto wordt door de 
ouders als leuk ervaren.  
 

5. Wvttk 
• Petra zegt dat er in de nieuwsbrief van de OC staat dat de avondvierdaagse niet doorgaat. Dat is 

besloten maar het is pas in april/mei. De vraag is waarom niet, want het is pas 2021. Dit heeft 
vermoedelijk te maken met de nu al te organiseren activiteiten. De vraag is om dit besluit toe te 
lichten in een latere nieuwsbrief zodat duidelijk wordt waarom.   

• MR opleidingen: Jeroen mailt rond dat daarvoor een aanbieding voor lidmaatschap is 
binnengekomen.  

• Eerstvolgende vergadering: maandag 26 oktober om 19.30.  
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