
Notulen MR-overleg 3 februari 2021  
 

Datum: 3 februari 2021   
Tijd:       19:30-21.00 uur     
Locatie: online   
Notulen: Kyra 
Maurice en schuift om 20.00 uur aan 

1. Opening:  
 
We zetten de heropening van de scholen per 8 februari op de agenda. In verband 
met de actualiteiten worden de volgende punten verplaatst naar de volgende 
vergadering: reflectie MR op proces kritische ouder, MR jaarverslag, onderzoek stand 
van zaken, MTO opvallende punten.   
 
Leuke reacties van ouders gehad rondom de thuiswerkperiode. Via leerkrachten en 
directie 

Oudergeleding MR is benaderd door Nicole m.b.t.  het onderzoek. De oudergeleding 
spreekt met haar op maandag 8 februari in de avond.  

2. Goedkeuring notulen 9 december (zie bijlage) 
Er worden een aantal kleine aanpassing op de notulen gedaan door Karen bij punt 3 
en 4 en 7. Karen stuurt de notulen daarna definitief naar Ruben.  
 

3. Voorbespreking heropening van de scholen:  
In het team heerst wat voorzichtigheid rondom de heropening van de scholen. 
Maurice heeft gevraagd aan de MR om alvast na te denken over wat er 
gecommuniceerd moet worden naar ouders. We spreken hierover en komen in ieder 
geval op de volgende punten: gespreide begin/eind tijden, mogen leerlingen bij 
elkaar, mondkapjes voor groep 7 en 8, stimuleren dat ouders hun kinderen laten 
testen, brede communicatie vanuit DHS.  

 

20:00 uur met Maurice: 

4. Heropening van de scholen:  
Maurice heeft een tijdpad gemaild naar ouders m.b.t. de communicatie over de 
heropening van de scholen. Er is ook een directeurenoverleg geweest. Peiling binnen 
het team geeft aan dat er reserves zijn rondom de opening. 50% van het team zou 
graag met halve groepen starten. Het servicedocument geeft echter aan dat fysiek 
onderwijs de maat is en er dus niet gestart mag worden met halve groepen. 
Minister Slob geeft aan dat de scholen do/vrij geen afstandsonderwijs hoeven te 
geven ter voorbereiding op de heropening. DHS heeft een algemene ouderbrief 
opgesteld. Deze wordt 4 februari met de ouders gedeeld. Hierin staat dat DHS 



akkoord is met eventuele verschillen tussen scholen binnen dezelfde stichting.  
We bespreken de gespreide begin/eindtijden. Maurice neemt dit mee in de 
voorbereiding richting de heropening. Dit is een punt B dus moet gevolgd worden.  
Overleg met de Walvis is belangrijk hierbij. Optie zou zijn om onderbouw, 
middenbouw, bovenbouw te laten komen. Echter zit je dan met broertjes/zusjes. Een 
oplossing kan ook alfabetisch gezocht worden.  
De protocollen vanuit PO raad komen morgen pas i.v.m. de input van de vakbonden. 
Hier kunnen enige nuanceringen op het servicedocument uit voortkomen. Er wordt 
nadruk gelegd op dat áls je afwijkt van het protocol, je goed moet communiceren 
waarom je dit doet. Met betrekking tot het niveau en de mediaberichten rondom 
achterstanden kiezen wij het standpunt dat de kinderen in hun ontwikkeling door 
groeien, ongeacht dat er anders les is gegeven. De toetsingsmomenten worden 
gehanteerd en geïnterpreteerd als een meting en we kijken dan hoe de kinderen 
scoren. Van daaruit gaan we weer verder.  
 

 

 
5. Halfjaarverslag (zie bijlage) 

De intentie van het halfjaarverslag is om even een stand van zaken te geven, ter 
voorbereiding op het jaarverslag. Het lopende proces is ook besproken in het team.  
Suggestie: stuur een evaluatie richting ouders over de afgelopen lockdown om daar 
lering uit te trekken (ouderarena).   
Nog toevoegen Pieter: de tussenevaluatie vanuit stichting Klassewerk is geweest. 
Graag toevoegen wat daaruit kwam. Ook toevoegen wanneer de dalton opleiding is 
afgerond. 
 

 

6. Groepsindeling 2021-2022 betreft groep 3 en groep 8 

In groep 3 zijn er straks 30 of 31 leerlingen. In groep 8 zijn dat er straks 40 of 41. De 
verwachting is dat er geen 2 kleine groepen van worden gemaakt, ondanks en 
positieve begroting. We staan voor een uitdaging hoe dit vorm te geven. Maurice 
gaat wel doorrekenen of het mogelijk is om 2 groepen 3 en 2 groepen 8 te 
vormgeven.   
 

7. W.v.t.t.k. en de rondvraag 

Maurice: vermoeden is dat voor de voorjaarsvakantie klassenbezoeken zijn gedaan 
m.b.t. het onderzoek. Het auditbezoek is verplaatst naar begin van het nieuwe 
schooljaar.  

 


