
             

   IKC HET STERRENSCHIP 

      NOTULEN MR VERGADERING 

    15 november 2021 

 

Locatie:  Online via Teams 

Tijd: Vanaf 19.30 uur inloggen, start 19.45 uur - tot 21.45 uur 

Aanwezigen: Mariëlle, Vincent, Hendrika, Geke, Ad, Dorine, Marijn 

 Namens de directie sluit Henriët aan 

 

Agendapunt         

1. Opening en vaststellen agenda 

Aandacht voor onrust onder ouders t.a.v. communicatie vanuit de directie.  

Jaarverslag doornemen als er tijd voor is.  

 

2. Mededelingen     

Geke gaat na 15 jaar op IKC Het Sterrenschip een andere uitdaging aan. Per 1 

januari gaat zij in Rolde op een andere school aan het werk. Dat betekent ook dat er 

een nieuw PMR-lid gezocht moet worden.                                                                                                                             

 

3. Notulen vorige vergadering  

Geen opmerkingen over de inhoud.  

M.b.t. actiepunten:  

- Lief en leed punt is afgehandeld.  

- Er wordt nog geïnformeerd naar mogelijkheden van een ander tijdstip voor de 

vergadering. 

- Er wordt ook gekeken naar digitale mogelijkheden om bij de vergadering aanwezig 

te zijn (via het Digibord), evt. met een apparaatje op kosten van de MR.   

 

4. Taalcoördinator  

De taalcoördinator heeft kennis op alle gebieden van taal. Binnen het team geeft de 

taalcoördinator impulsen/ideeën aan het team op het gebied van taal en lezen en 

probeert de andere collega’s enthousiast te maken voor taal en lezen. Er is samen 

met het team gekeken naar een andere methode voor technisch en begrijpend lezen 

die aansluit bij de wensen van het team, andere methodes zijn ook overwogen, maar 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image:///8baf2e701682c06a0005ce52204f58de2a96c195b6afcd5f7276700861835b14&imgrefurl=https://kindcentrum-hetsterrenschip.nl/contentfiles/26PN00/Document/40975/40975313.pdf&tbnid=asCCFnAur4s2cM&vet=10CBcQxiAoCGoXChMIyOPl_5PZ6wIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=FPhW9ZyR3iMBvM&w=585&h=480&itg=1&q=logo%20ikc%20sterrenschip&ved=0CBcQxiAoCGoXChMIyOPl_5PZ6wIVAAAAAB0AAAAAEAc


nu wordt Atlantis bekeken en als dit bevalt wordt deze methode volgend schooljaar 

geïntegreerd. Leesbeleving is een belangrijk speerpunt: hiervoor is aandacht tijdens 

de Kinderboekenweek, er zijn de leestastjes in de groepen 3 en 4, de 

boekenruilbeurs. En het klassikaal lezen van boeken in de groepen 6 en 7 staat ook 

voor dit jaar weer op de planning.  

 

5. Berichten van directie       

a. Corona 

Tussen de zomer- en herfstvakantie waren er nog een aantal besmettingen, nu 

zijn de aantallen hoger. Er zijn afspraken op papier gezet om besmettingen te 

voorkomen, zo komt het team weer online samen. De MR vraagt zich af hoe de 

communicatie precies verloopt: als er binnen een school een besmetting is wordt 

dit gecommuniceerd aan die groep, niet aan de hele school. Sinds 20 september 

hoeft de klas niet meer in quarantaine bij 1 of 2 besmettingen. De MR geeft aan 

dat het onder ouders toch wel wat onrust lijkt te geven dat er vanuit school geen 

communicatie komt. Soms kan informatie die kinderen thuis zelf doorgeven 

onvolledig of aangedikt zijn. Daarnaast is een aandachtspunt dat de 

belevingswereld van kinderen anders kan zijn dan die van volwassenen als het 

gaat om dit onderwerp. Het is goed om kennis over hoe te handelen nog eens 

naar het team te communiceren. 

Vanwege de AVG mag school geen namen noemen van kinderen die besmet zijn. 

Ook dit kan onduidelijkheid geven.  

b. Ouders in school  

Met de MR, OC, OR en in een ouderpanel en het team is gesproken over het 

omgaan met ouders in school als de pandemie weer voorbij is, dit staat nu op 

papier. Het lijkt soms druk te zijn op het schoolplein, dat er toch weer veel ouders 

staan. Op het moment dat de kleuters gebracht worden is er meestal wel een 

goede doorloop. Soms blijven ouders bij het ophalen wel op het plein staan om 

afspraken te maken, daar worden ouders soms op aangesproken omdat het plein 

ook gedeeld wordt met het Krijt. Buiten mag het wel, maar nu wel weer met de 

anderhalve meter afstand als verplichting. Als idee wordt geopperd dat Berend de 

pionnetjes met ‘let op anderhalve meter afstand’ weer even op het plein zet. 

Collega’s wordt ook gevraagd om hier alert op te zijn.  

c. Begroting 2022  

Besproken en akkoord.  

d. Bereikbaarheid 

Wanneer kinderen ziekgemeld moeten worden wordt de telefoon ’s ochtends niet 

altijd opgenomen. Dit is lastig voor ouders. Berend doet dit altijd, maar het kan 

wel eens misgaan. De MR vraagt of er mogelijk eens gekeken kan worden naar 

mogelijkheden via de app van MijnSchool, maar dit is geen optie. Ouders kunnen 

altijd mailen, maar bellen is het handigst. School is nog op zoek naar een 

vrijwilliger voor de eens in de twee weken op woensdag om de telefoon op te 

nemen, de directie hoort het graag als er iemand is die dit kan doen. Binnen het 

team wordt nog besproken of het mailen van de leerkracht ook een oplossing kan 

zijn.  

 

6. Bespreken documenten directie 

Begroting: de MR adviseert positief.  

Ouders in school: de MR adviseert positief.  

 



7. Jaarverslag MR 2020-2021  

Akkoord, kleine aanpassingen.  

 

8. Archiveren         

Kijken hoe we e.e.a. handig terug kunnen vinden in de Drop Box. Kijken Mariëlle en 

Dorine even samen naar.  

 

9. Effecten Corona      

Is besproken onder eerdere punten.  

 

10. Ingekomen post 

Er is een rekening van Flint binnengekomen en afgehandeld door Vincent.  

De e-mailadressen van de MR werken.  

 

11. Uitgaande post/communicatie vanuit MR     

Jaarverslag naar het team en als mededeling dat de MR positief adviseert over de 

besproken documenten ouders in de school en de begroting.   

Volgende vergadering weer even nadenken over communicatie naar de achterban 

(ouders).   

Mededeling dat we een nieuw MR-lid nodig hebben. 

 

12. CPR inspiratiedag 

Reglementen besproken in werkgroepen. Speerpunten communicatie naar de 

achterban, de MR’en van de scholen. Start gemaakt met de OR, COC en de GMR. Er 

worden goede stappen gemaakt: trainingen gegeven, begrotingen gemaakt, zaken 

vanuit de ondernemingsraad.       

 

13. Lief en Leed 

Geke neemt afscheid, Dorine zorgt voor een afscheidscadeautje.  

 

14. Rondvraag en sluiting  

- 

Actiepunten:  

- Marijn mailt de notulen en jaarverslag aan Ad, die ze naar Marieke stuurt, zij zet ze op de 

website. Ad mailt het jaarverslag naar het team.  

- Geke informeert het team over het advies op de documenten begroting en ouders in de 

school en het jaarverslag en dat we een nieuw MR-lid zoeken.   

- Informeren van het team kan Ad overnemen.  

- Lief en leed even per geval bekijken wie dit oppakt.  

- Verkiezing als punt op de agenda zetten.  

- Mariëlle en Dorine kijken naar de Drop Box.  

Komende vergaderdata:  

20 januari 2022 

14 februari 2022 

16 maart 2022 

11 april 2022 

17 mei 2022 

16 juni 2022 


