
Soort overleg Datum 
Tijd 
Aanwezig  

25-11-2021 
20.15 uur 
Marjolein, Mieke, Miriam, Jules, Imke, Kim  
Gast: Olav Vergeldt (GMR) en Esther Derks 
(ouder) 

MR 
online overleg 

 
 

1.Opening: 
 
2. Olav Vergeldt: GMR kennismaking 
Olav licht toe dat de GMR zich met name richt op bovenschoolse zaken. De 
GMR bestaat net als de MR uit ouders en leerkrachten. Zij hebben besprekingen 
met het college van bestuur (Dorien Sommers), maar ook met de raad van 
toezicht. Deze drie eenheid moet ervoor zorgen dat alles binnen Dynamiek goed 
verloopt! 
Binnen de GMR zijn de scholen verdeeld en iedere school heeft een 
aanspreekpunt in de GMR. Voor Megelsheim zal Olav dit zijn. 
 
3. Mededelingen 
Notulen GMR 
Mieke mailt Karen Joppen dat we de laatste notulen niet meer hebben 
ontvangen. 
Nieuwe medewerker staf onderwijs: Saskia van Dongen 
Aan Megelsheim is momenteel Jolanda Hodzelmans verbonden. Saskia zal op 
dit moment dus niet direct op Megelsheim actief aanwezig zijn, maar wellicht in 
de toekomst. 
 
4. Jaarplan 
Jolanda Hodzelmans is actief aan de slag geweest met het team rondom 
leerkrachtvaardigheden. We zijn in ontwikkeling met betrekking tot 
blokplanning, unitonderwijs. De voortgang moet wel goed worden gevolgd en in 
al deze coronaperikelen (waarbij KT tijd verloren gaat, omdat deze mensen 
vaker voor de klas staan) moet er goed worden gekeken dat er niet al te grote 
stappen worden gezet.  
 
5. Pestprotocol  
Pestprotocol is punt van aandacht dit schooljaar. Er wordt actief gezocht naar 
een nieuwe methode die past bij ons onderwijs. 
We willen ieders privacy waarborgen en zullen dus niet spreken vanuit een 
gerichte casus, maar meer in het grote geheel kijken wat er nodig is voor de 
kinderen op school. 
Pestprotocol wordt op korte termijn aangepast, zodat deze actueel is. 
Nieuwe methode neemt een iets langere tijd in beslag. 



Ouders kunnen in een groep waar pestgedrag speelt ook een rol spelen door in 
gesprek te gaan met hun kind. Het is hierbij wel iedere keer de afweging welke 
informatie er gedeeld kan worden in verband met de privacy van alle 
betrokkenen. 
Op welke manier speelt school een verbinding tussen ouders van een groep en 
school? Dit is heel erg afhankelijk van wat er speelt binnen een groep/bij een 
leerling.  
De vragenlijsten die bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 worden afgenomen 
kunnen evt. ook worden afgenomen bij jongere kinderen? Miriam neemt dit mee 
in Dynamiekoverleg. Hierbij zal de vraagstelling wellicht moeten worden 
aangepast. 
 
6. Impact corona op onderwijs 
Ouders zijn tevreden over de manier waarop we op Megelsheim omgaan met 
quarantaine/thuisonderwijs en de berichtgeving hiervan op ISY. 
De bovenbouw heeft vorige week volledig thuisonderwijs verzorgd. Dit vergde 
de nodige inspanning, maar is goed verlopen. Het gaf rust voor kinderen en hun 
ouders. 
Vanuit de onderbouw merken we wel dat er meerdere kinderen/leerkrachten in 
quarantaine zijn geweest en dat dit zijn impact heeft op de resultaten van het 
onderwijs. Hierdoor wordt er pas op de plaats gemaakt en zal er ruimte worden 
gemaakt voor een stukje herhaling voordat we verdergaan. 
 
7. Verlofaanvragen 
Er zijn diverse verlofaanvragen die door Miriam niet kunnen worden 
goedgekeurd. Hierover komt een stukje op ISY te staan. 
Er is een mogelijkheid om gebruik te gaan maken van een “snipperdag” voor 
ieder kind die binnen een aantal afspraken opgenomen kan worden tijdens het 
schooljaar. 
Miriam zal een voorstel maken met de regels en afspraken die hierbij komen 
kijken. 
 
8. MR-aangelegenheden 
Marjolein mailt Patrick voor de documenten. 
 
9. Rondvraag 
- 
 
ACTIELIJST MR         BS MEGELSHEIM        2021-2022 
 

 
datum 
 

agendan
r. 

Actie Wie Wanneer 



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

team 2021-2022 

20-5 3 Huishoudelijk reglement aanpassen 
en opslaan binnen MR bestanden 

Kim zsm 

7-10 5 Schoolgids aanpassen en doorsturen 
binnen MR 

Miriam zsm 

25-11 2 Mail Karin Joppen notulen GMR Mieke zsm 

25-11 5 Aanpassen pestprotocol, 
terugkoppeling OMR 

Miriam/team zsm 

25-11 7 Voorstel snipperdag Miriam zsm 

25-11 8 Mail Patrick ivm documenten MR Marjolein zsm 

 


