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Verslag vergadering MR De Paradijsvogel d.d. 25 januari 2021 

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

 

Afwezig 
Geen  

 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld; er zijn geen wijzigingen op de 
agenda.   

2. Verslag vorige vergadering 
Er zijn twee verslagen meegestuurd: die van 26 oktober en 30 november 2020. Lianne en Petra 
hadden nog aanvullingen op het verslag van 26 oktober. Op pagina 1 onder punt 3, derde 
aandachtspunt wordt het woord ‘wel’ verwijderd. Daarna wordt het verslag goedgekeurd.  

Het verslag van 30 november: pagina 1 onder punt 2 wordt de persoon die positief is getest anoniem 
vermeld. Daarna wordt ook dit verslag goedgekeurd.  

3. Mededelingen directie 
• Het WIS Collect systeem staat klaar. Op dit moment wordt vanwege corona nog niet gestart met 

de automatische inning van de ouderbijdragen.  
• De jaarrekening 2020 volgt per email. Nieke zal de MR leden een exemplaar sturen zodra gereed.  
• Een aantal directeuren van Haagse basisscholen heeft een open brief gestuurd aan de minister 

van OCW. Daarin wordt het centraal stellen van de leerkracht benadrukt. Dit naar aanleiding van 
het nationaal plan voor onderwijsachterstanden dat het kabinet centraal wil ontwikkelen.  
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4. Les tijdens coronaperiode 

De MR heeft zowel positieve reacties als suggesties voor verbetering van ouders ontvangen. 
Positieve geluiden zijn er over de nieuwsbrief; complimenten over het wekelijks informeren over de 
laatste stand van zaken. Ook de Lesson up instructies zijn duidelijk. Daarnaast is er goede instructie 
voor de verrijkingslessen. Ook heeft een aantal ouders aangegeven tevreden te zijn over de 
contacten met de leerkracht bij vragen.  
Er zijn ook verbeterpunten genoemd. Als gekeken wordt naar de reacties van ouders dan komt 
daaruit onderstaand beeld naar voren: 

− Meer behoefte aan structuur/lesrooster; 
− Instructies/lesgeven via Teams; 
− Meer contact tussen leerkracht en leerling; 
− Meer bereikbaarheid dan alleen tussen 10.00 en 12.00; 
− Feedback op huiswerk; 
− Studiedag graag laten vervallen als school weer begint. 

De punten worden achtereenvolgens besproken. Vanuit de school wordt aangegeven dat naast de 12 
klachten die hierover binnengekomen zijn, er ook veel complimenten zijn op het onderwijs. 
Leerkrachten zijn zeer druk bezig om resultaten te monitoren en contact te leggen met de leerlingen. 
Dagelijks worden ook de individuele leerpakketten per kind voorbereid en klaargezet voor de 
volgende dag. Binnenkort vinden er ook ontwikkelgesprekken over de leerlingen plaats. Ouders 
ontvangen hiervoor een uitnodiging.  
Voor wat betreft het lesrooster geldt het volgende: bij de Paradijsvogel is er sprake van één instructie 
voor alle vakken waarna de leerlingen zelf mogen bepalen welk vak ze als eerste gaan doen. Dat is in 
de klas ook het geval. Daarom is er vanuit De Paradijsvogel gekozen voor één online 
instructiemoment en niet meerdere keren per dag. Voor de oudergeleding was het niet bekend dat 
er normaal gesproken in de klas ook één keer instructiemoment is en dat leerlingen vervolgens 
mogen kiezen met welk vak ze als eerste aan de slag gaan. Afgesproken wordt dit duidelijk in de eerst 
volgende nieuwsbrief te communiceren. 
Deze week is voor het eerst gestart met een online instructiemoment gedurende vier dagen (ma-di-
do-vr). Nieke geeft aan dat de reden dat hiervoor gekozen is te maken heeft met de bezetting op 
woensdag en het bemensen van de noodopvang die dag. Veel ouders zijn tevreden over de vier 
dagen instructie. 

De bereikbaarheid van de leerkrachten wordt de komende tijd door de online instructie naast de al 
bestaande chat contactmomenten uitgebreid. Dit zal ook gecommuniceerd worden in de 
nieuwsbrief.  
 
Christa geeft aan dat in de klas momenteel online CITO oefentoetsen worden afgenomen.  In de 
laatste nieuwsbrief stond echter vermeld dat nog bekeken zou worden wanneer en voor welke 
vakken de CITO toetsen zouden worden afgenomen. Nieke geeft aan dat er in de klas alvast gestart is 
met oefentoetsen om de leerlingen zo goed mogelijk op de CITO toetsen voor te bereiden.  

Vanwege de lockdown en de gemiste lesuren wordt in goed overleg besloten dat de studiedag op 
donderdag 11 februari komt te vervallen. De overige studiedagen blijven vooralsnog ingeroosterd 
staan.  
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Nieke vraagt hoe de MR staat tegenover een extra moment voor de tussentijdse gesprekken die 
normaal gesproken in januari plaatsvinden. Andere mogelijkheid is dat de gesprekken naar maart na 
de CITO toetsen verplaatst worden. Ouders zijn echter ook benieuwd naar de voortgang van hun 
kind(eren). De oudergeleding geeft aan de voorkeur te hebben voor een extra oudergesprek. Een 
voordeel van de gesprekken in maart is dat de CITO resultaten kunnen worden meegenomen. Binnen 
het schoolteam zal de mogelijkheid van een extra oudergesprek tevens worden besproken, waarna 
de ouders hierover via de nieuwsbrief geïnformeerd zullen worden. 
 
In overleg met de MR wordt besloten dat de Paradijsvogel vasthoudt aan het huidige beleid. Naar 
aanleiding van bovenstaande punten wordt afgesproken dat: 

− Nieke contact opneemt met de ouders die klachten hebben en daarbij tevens verwijst naar de 
nieuwsbrief; 

− Er in de nieuwsbrief toegelicht wordt waarom De Paradijsvogel bepaalde keuzes maakt, o.a. de 
keuze voor één instructiemoment, bereikbaarheid, vier keer les.  

− Petra meeleest met de formulering van de nieuwsbrief 
− Er een extra MR wordt ingepland op 15 februari indien de lockdown voortduurt na 8 februari.  

5.  Overige agendapunten 
• OC begroting en realisatie: wordt vanavond binnen de OC besproken. Dit punt komt terug op de 

volgende vergadering; 
• Toegang ouders na lockdown: punt wordt vooruitgeschoven; het is voorlopig nog niet aan de 

orde dat ouders de school in mogen. 

6. WVTTK en sluiting 
De eerstvolgende vergadering is op 15 maart a.s. Lianne geeft aan dat er dan ook oudergesprekken 
gepland zijn. Nieke zegt dat de datum voorlopig kan blijven staan in de agenda’s omdat nog niet 
zeker is of die gesprekken ook doorgaan. Jeroen zal zowel 15 februari als 15 maart alvast via Teams 
inplannen.  

VERGADERDATA MR 2021: 
Maandag 15 maart 2021  
Maandag 17 mei 2021 
Maandag 21 juni 2021 
Reservedatum: maandag 5 juli 2021 
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