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1. Start 2020-2021: 
Vanuit ouders: start schooljaar positief, berichtgeving over verdeling 
leerkrachten laten staan tot na de zomervakantie, startgesprekken op school 
fijn. Niet in school komen schept afstand. Unitonderwijs wordt goed 
opgepakt. Fijne berichtgeving op ISY hierover. Dit houdt ook binding met 
ouders. 
Vanuit leerkrachten: Positieve start. Veel veranderingen in de onder- en 
middenbouw. In de onderbouw starten met een traject vanuit het BCO om 
een impuls te geven aan het combineren van de onderbouwgroepen. 
Er wordt ook informatie en expertise op andere scholen gehaald d.m.v. 
consultatie. Dit wordt hierin meegenomen.      

 
2. Samenstelling en taakverdeling MR 

a. Vacature PMR 
Nog geen kandidaat. Wordt 28 september tijdens de studiedag besproken.  
b. Vacature OMR einde schooljaar 
Vacature op ISY (Wanneer?) 
Secretariaat wordt opgepakt door school. Ongeveer 2 weken voor de 
vergadering wordt de agenda uitgezet en input gevraagd aan de overige MR 
leden. 
Voorzitterschap blijft bij de OMR. De voorzitter leidt de vergadering en is 
eerste aanspreekpunt bij de MR. 

 
3. Budget MR 
Er is een budget voor MR en OV van €500,-. 
Regelement MR staat op de website van Dynamiek.  
Regelement en statuten herzien. Mieke stuurt de statuten door. 
Er komt geen informatie vanuit de GMR. Patrick koppelt dit terug naar de 
GMR. 
 
4. Onderwijsuren  
Het aantal gemaakte onderwijsuren is onder de loep genomen en we komen tot 
de conclusie dat er goed gekeken moet worden naar het aantal onderwijsuren dat 
wordt gemaakt. 
Er zal in de komende jaren worden ingestoken op het aantal onderwijsuren in de 
onderbouw, zodat zij voldoende lesuren maken en op het einde van de 
basisschool geen tekort aan lesuren hebben opgebouwd. 



Aanmelding subsidie om corona achterstanden weg te werken. Wanneer deze 
subsidie wordt toegekend zal dit worden ingezet met bewegend leren op 
woensdagmiddagen voor de groepen 4 t/m 8. Hier komt in oktober duidelijkheid 
over. 
 
5. Procesafspraken voor besluitvorming lestijden 
Week 41-42: achtergrondinformatie veranderende lestijden op ISY: Miriam 
3 november: informatievoorziening digitaal  
3-8 november: ouderpeiling (na afloop van informatievoorziening) 
12 november: besluitvorming 
13 november: besluitvorming richting ouders 
OMR neemt contact op met OMR van de Peddepoel. 
 
6. Jaarplan 
Jaarplan wordt toegestuurd door Miriam en vervolgd op de volgende 
vergadering. 
 
7. WVTTK 
De website is afgelopen week weer up to date gemaakt. Het is nog niet duidelijk 
wie de website gaat beheren. 
In januari wordt het gebruik van ISY en de website herzien. 
 
8. Rondvraag 
Mieke: Op welke manier gaat school deelnemen aan de Sinterklaasfestiviteiten 
in het dorp? Dit wordt teruggekoppeld binnen het team en in samenwerking met 
de OV opgepakt. 
Marjolein: Vormsel is op een donderdagavond. Mogen deze kinderen de dag 
erna iets later naar school? Miriam komt hierop terug. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 12-11 om 20.15 uur. 
 
 
ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2020-2021 
 

 
datum 
 

agendan
r. 

Actie Wie Wanneer 

14-5 3 Beleid chromebooks team Schooljaar 
2020-2021 

14-5 4 Analyse CITO / jaarplan Miriam/ 
Hubertine 

? 

23-6 6 Onderwijsaanbod leerlingen die 
leerstofaanbod basisonderwijs hebben 
doorlopen. 

team 2020-2021 



17-9 2 Vacature OMR op ISY ? ? 

17-9 3 Statuten MR doorsturen Mieke zsm 

17-9 3 Terugkoppeling informatievoorziening 
GMR 

Patrick zsm 

17-9 5 Contact OMR Peddepoel rondom 
ouderpeiling 

Patrick zsm 

17-9 6 Jaarplan doorsturen MR Miriam zsm 

 


