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1.Opening: 
Patrick opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen 
Notulen GMR worden ter kennisgeving aangenomen. 
Miriam: Vandaag werd bekend dat Karin Albers (bestuurslid Dynamiek) per 1 
juni gaat vertrekken binnen Dynamiek. Verder zijn er 2 directeuren die 
vertrekken binnen Dynamiek. 
 
3. Corona: onderwijs op school 
Er zijn nieuwe regels en afspraken op school. Het werken in de bubbels gaat 
goed. Het is aanpassen voor leerlingen en leerkrachten, maar het gevoel 
overheerst vooral dat iedereen het fijn vindt om weer fysiek onderwijs te kunnen 
geven en volgen! 
De vraag komt wanneer leerkrachten worden gevaccineerd. Dit is per persoon 
verschillend, want er is geen apart vaccinatiemoment voor de doelgroep 
leerkrachten. 
Ouders MR hebben nog weinig signalen vanuit andere ouders over de 
ervaringen op school, maar ervaren bij eigen kinderen dat ze het fijn vinden om 
weer naar school te mogen. 
 
Traject groep 4: Traject bewegend leren gaat binnenkort van start op de 
donderdag na schooltijd. De bijeenkomsten zijn niet verplicht, maar wel zeer 
waardevol om met de groep door te maken. Hiervoor komt een beweegexpert, 
die in afstemming met de leerkracht (welke doelen moeten extra aan bod 
komen) een lesplan opstelt. Daarnaast zal de leerkracht op een ander moment in 
de week hier ook nog extra op inspelen. 
Er is bewust voor groep 4 gekozen, omdat zij in de periode dat ze zijn gestart 
met leren lezen (kwetsbare periode binnen het basisonderwijs) in de lockdown 
hebben gezeten.  
 
4. Onderwijsresultaten  
Op welke manier wordt er op dit moment omgegaan met de 
onderwijsresultaten?  
Op 5 maart zullen de rapporten mee naar huis gaan. Vervolgens worden de 
CITO M toetsen in deze maand afgenomen. Daarop aansluitend vinden 
facultatief de oudergesprekken plaats begin april. 



Binnen snappet is er voor het rapport vooral gekeken naar de 
onderwijsresultaten tot aan de lockdown. De resultaten tijdens de lockdown 
kunnen een vertekend beeld geven, omdat iedere leerling op een andere manier 
het thuisonderwijs heeft kunnen volgen. 
 
5. Jaarplan stand van zaken en vooruitblik 2021-2022 
Miriam geeft een korte toelichting op de zaken waar we binnen het team mee 
bezig zijn: 
Unitonderwijs: Waar staan we nu en welke stappen ondernemen we? We willen 
hierin niet te grote stappen nemen, maar vanuit visie verder gaan in onze 
ontwikkeling en borgen wat we hebben bereikt. 
Jeelo: studiemiddagen zijn hierop gebaseerd. Waar staan we nu als Jeelo school 
en op welke manier willen we hiermee verder gaan?  
Het is merkbaar dat het stuk corona veel energie en tijd kost om het onderwijs 
goed vorm te geven. Dit brengt met zich mee dat niet alle Jeelo thema's vorm 
kunnen krijgen zoals we dat van tevoren hebben bedacht. 
Volgend schooljaar: 
Komende jaren is er een krimp binnen Megelsheim. (Volgend schooljaar al 10-
15 leerlingen.) Hierover wordt nu gebrainstormd op welke manier we dit de 
komende jaren goed weg kunnen zetten.  
In april komt er een soort menukaart om het Nationaal programma onderwijs 
(extra gelden corona) vorm te gaan geven. De gelden die hiervoor vrijkomen 
kunnen op diverse manieren worden ingezet binnen de school. Hierover wordt 
met de MR gesproken over de diverse mogelijkheden. Het kan zijn dat hiervoor 
een extra vergadering moet worden ingelast. 
 
6. Financieel verslag 
Miriam geeft een korte toelichting op de financiën. We draaien op dit moment 
licht positief en dat is goed. De komende jaren moeten we alert zijn op de 
terugloop van het aantal leerlingen. Dit heeft waarschijnlijk ook zijn invloed op 
het aantal leerlingen bij Spring, wat weer invloed heeft op de huuropbrengsten 
van Spring binnen onze school. 
Extra kosten zijn er op dit moment ook i.v.m. corona. Denk aan extra 
vervangingen en kosten voor extra schoonmaak. 
 
7. Rondvraag 
Mieke: Fijn dat er een herinnering op ISY stond voor de studiedag. Het is niet 
altijd voor alle ouders duidelijk wanneer een studiedag plaatsvindt. 
Miriam geeft aan dat er binnen ISY wordt uitgebreid, waardoor dit soort zaken 
wellicht ook sneller en duidelijker kunnen worden gecommuniceerd. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op  
donderdag 20-5-2021 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 

12-11 5 Contact OV uitwisseling met MR Martine zsm 

12-11 5 Bevoegdheden MR-leden bekijken en 
aanpassen  

Kim - Miriam zsm 

12-11 5 Huishoudelijk reglement aanpassen en 
doorsturen binnen MR 

Patrick zsm 

 


