
Notulen de Vliermeent MR vergadering. 
 
 

 
Datum  : 1 april 2021, 19:30 -20:33 
 
Aanwezig : Sarah, Rogier, Joas, Laura, Annemieke, Natascha,Elleke en Annelous 
 
Afgemeld : Desiree 
 
Notulist   : Annelous 

 
 
 

1. Joas opent de vergadering, als nieuwe voorzitter. Sarah blijft als lid tot er een opvolger is. Zij plaatst een 
oproep in het vrijdagnieuws. Op de volgende vergadering nemen wij afscheid van haar. Elleke brengt haar 
bloemen. 
 

2. Notulen van januari worden goed gekeurd, bedankt Annemieke. Actiepunt -oversteekplaats Oude Haagweg- 
is op dit moment niet nodig. Wel in de gaten houden als het drukker gaat worden. 

 
3. Rogier doet verslag van de GMR vergadering. Belangrijk punt: contact SCOH met de scholen is minimaal. De 

GMR heeft daar kritisch, maar ook opbouwend op gereageerd. 
 

4. Evaluaties: Start op de nieuwe locaties was koud en onrustig. Informatie over hoe en wat kwam erg laat. Na 
deze onrustige start gaat het nu goed. Organisatie “intro” begeleidt de bussen. Dit wordt langzamerhand 
afgebouwd.Het contact tussen collega’s is minimaal. Heel jammer maar nu niets aan te doen. De locaties 
zijn leuk, al was het wel wennen. Overblijf is goed geregeld, ouders en kinderen zijn blij. De korte pauze 
ervaren collega’s op verschillende manieren. 

 
5. De verbouwing/sloop loopt op schema. Woensdag 21 april wordt de eerste paal geplaatst. Er komt een 

uitnodiging voor de livestream hiervan. 
 

6. Met het geld van het Nationaal Onderwijsplan moeten achterstanden worden opgelost. School heeft goed 
in beeld wat de minnen, maar ook de plussen zijn. Er is geen grote terugval. Concentratie, na de lock down, 
blijft een punt van aandacht. 
Ouders geven een compliment voor het aangepaste rapport. In 2020/2021 komt er een nieuw rapport via 
Parnassys. 

 
7. Het schoolplan is voor de MR bedoeld als informatie, zij hoeven hier niets mee. Oudergeleding vindt het 

fijn/duidelijk zoals het geschreven is. 
Nu wij met Parnassys (gaan) werken, komt er ook een link voor de ouders. Dit betekent dat er geen briefjes 
meer naar huis komen en er komt een nieuwe website. Na de meivakantie komt er een pilot in een aantal 
groepen. Na de zomervakantie start het voor de hele school. 
 

 
Actiepunten:  
 

• Sarah plaatst een oproep in het vrijdagnieuws voor een nieuw MR lid. 

• Elleke brengt bloemen naar Sara. 
 
 
Volgende MR vergadering is op maandag 17 mei en dan bedanken wij Sarah! 

  
  

 


