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Notulen MR vergadering MR 't Span 
 

Datum          : 22 oktober 2020 

Aanwezig     : Petra Bakker (directie), Maryanne Wittink, Ester Tijsen, 

Siegrid Beneker (oudergeleding), Arnoud Vooijs 

(oudergeleding) en Johan Bouwhuis (oudergeleding) 

Afwezig         :  

Locatie          : ’t Span 

Tijd   : 15:00 uur 

 
Agenda 

1. Opening, goedkeuren vorige notulen.  

Notulen vorige vergadering worden nog nagestuurd. 
 

2. Bijpraten corona 

a. Inzicht in leerachterstand? 

3. Resultaten cito toetsen en mogelijkheid om ouders een stand van zaken te 

geven 

De MR is bijgepraat over de ontwikkelingen op school van de afgelopen 
periode aangaande corona. Docenten observeren een verschil tussen de 
Snappet- en Cito-resultaten. Er is hier nog geen verklaring voor 

gevonden.  
 

De tweede Cito, van oktober, laat een niet-leidend beeld zien van het 
niveau van een leerling. Besloten is om deze resultaten wel te bespreken 

met de individuele leerling, maar niet te delen met ouders/verzorgers; 
hiervoor wordt het derde Cito-moment genomen. Van deze derde Cito, in 
januari 2021, wordt weer een onvertekend beeld verwacht van het 

niveau van presteren.  
 

Leerkrachten blijven de ontwikkeling van de leerlingen volgen en gaan 
waar nodig in gesprek. In eerste instantie met de leerling zelf; daarna, 
waar nodig, ook met ouders/verzorgers, zoals gebruikelijk.  

 
Benadrukt wordt dat ouders/verzorgers altijd contact met de leerkracht 

kunnen opnemen met vragen over de leerontwikkeling en/of het 
(les)aanbod. Door de corona-maatregelen is er een drempel ontstaan in 
het contact tussen ouders/verzorgers en docent, met name voor de 

“kleinere” vragen. School geeft aan zo goed mogelijk de bestaande 
communicatiekanalen (nieuwsbrief, social schools, etc) in te blijven 

zetten. Bij de onderbouw is de drempel lager, door de “interacties bij het 
hek”. Ook de koffie-uurtjes zijn goed bezocht.  
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4. Planning van oudergesprekken e.d. aansluitend op schooltijd 

I.v.m. de CAO m.b.t. de pauzes van leerkrachten is directe aansluiting na 

schooltijd niet mogelijk. Ondanks dat kunnen ouders/verzorgers om een 
uitzonderging vragen, bijvoorbeeld om 14:15 uur, zolang het om 

individuele gevallen gaat. School geeft aan dat er per jaar drie ouder-
kind-gesprekken gepland staan, waarmee het mogelijk moet zijn dat 

ouders/verzorgers in ieder geval een gesprek zouden moeten kunnen 
bijwonen (door hun agenda zo te plannen). In de avonduren worden de 
gesprekken niet meer gepland.  

5. Inzicht/invulling studiedagen 

Ter sprake is gekomen de planning van de studiedagen 8 en 9 oktober. 
Hiervoor wordt verwezen naar de notulen van de laatste vergadering 
van het vorig schooljaar. De MR denkt elk jaar mee met de jaarplanning, 

waaronder de verdeling van de studiedagen. 

6. Planning vergadermomenten 

De volgende vergadermomenten zijn ingepland: 

- Donderdag 10 december 2020, 

- Donderdag 11 februari 2021, 

- Donderdag 1 april 2021, 

- Donderdag 17 juni 2021. 

Op 1 juni 2021 is de jaarevaluatie gepland. Deze kan meegenomen 
worden in de vergadering van 17 juni 2021. Op 1 juli 2021 streven we er 
naar de benodigde stukken ondertekend te hebben. 

 

7. MR Academie (mracademie.nl), e-learning Ouderdergeleding 

De MRAcadamie.nl lijkt een mooie omgeving te zijn voor MR’en (demo’s, 
e-learning modules, chat, etc). De kosten van een jaarabonnement, EUR 

500,=, lijken wel hoog. Er is afgesproken dat voor de nieuwe leden Petra 
de MR-map deelt en dat Johan navraagt of de vorige cursus (midden 

2017) nog gegeven wordt. 

8. W.v.t.t.k. 

De toiletten op school zijn in de middag soms (erg) vies. School gaat het 
WC-beleid weer aanscherpen.  
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