
Verslag MR OBS Vleuterweide 

24 november 2020 (via Teams) 

Aanwezig: Benjamin Kolff, Misha van Hamersveld, Saskia van der Heide, Noortje Willems, Miranda 

van de Luijtgaarden, Sharon Reneman, Jessica Warmenhoven 

 

1. Benjamin opent de vergadering om 19.00 uur via Teams. 

 

2. Notulen 12 oktober – worden besproken en vastgesteld. Actiepunten besproken. Zie per punt 

hieronder eventuele vervolgacties.  

 

3. Actielijst - openstaande acties vorige vergadering: 

Vraag Noortje/Miranda n.a.v. nieuw MR-lid Saskia (OMR): is de zittingsperiode van de héle MR 

eindig of alleen van degene die 3 jaar zit? Benjamin: de periode staat in het regelement van de MR, 

en is 3 jaar. Als iemand tijdens een periode weggaat en wordt vervangen, dan neemt het 

vervangende lid zitting tot het einde van de lopende periode. Dus gaat er na 1 zittingsjaar iemand 

weg, dan komt er een vervanger voor de resterende 2 jaar. De huidige zittingsperiode van 3 jaar 

eindigt op [datum Benjamin?] en betekent dat hierna MR-leden zich herkiesbaar kunnen stellen, 

maar ook nieuwe leden zich kunnen aanmelden. 

Was punt 4: Overzicht stukken MR vanuit school 

Nieuwe actie: Benjamin maakt een aanzet zodat op basis van adviesrecht, zodat Noortje deze kan 

aanvullen. 

4. Ingekomen stukken: geen 
 

5. Update Noortje 

Sinterklaas – aanpak zoals besproken (groepen 1 en 2 komen in speellokaal ‘op bezoek’ bij de Sint, 
de overige groepen vieren in de klas).  

Kerst – geen diner, maar een kerstontbijt. Kinderen nemen eigen eten/drinken mee. Er komen wat 
richtlijnen vanuit school voor wat dan, 

Onderwijstijden aanpassing – Noortje toont een presentatie met overwegingen voor aanpassing 
onderwijstijden met een aantal modellen en de benodigde stappen om hier wel of niet toe te 
komen. Er wordt gediscussieerd of er wel of niet hier stappen voor moeten komen.  
Actie: Noortje gaat toetsen met het team óf er überhaupt interesse is in aanpassing 

Overzicht methodes – Noortje heeft een overzicht methodes gedeeld, waarop ook te zien is 
wanneer deze zijn aangeschaft, of hier jaarlijks een update van komt of dat er een methode toe is 
aan vernieuwing of aanpassing. Hier wordt telkens door het team naar gekeken zodra er een 
methode 8 jaar oud is. 

Overzicht protocollen – Noortje heeft een overzicht van alle protocollen gemaakt en wanneer ze 
voor het laatst zijn herzien: 

• Dyslexieprotocol (herzien sept 2020)  



• Doublure doublure, verlengen en versnellen (herzien oktober 2020)  
• MHB protocol (herzien januari 2020)  
• Anti-pest protocol (herzien november 2019)  
• Beleidsplan Bouw!lezen (herzien september 2020)  
• Beleidsplan Ralfi lezen (herzien september 2020)  

Noortje vertelt dat de IB’ers erop toezien dat alle protocollen gedurende het jaar onder de aandacht 
van het onderwijzend personeel worden gebracht, bijvoorbeeld tijdens studiedagen.  

Saskia heeft een vraag over RALFI en Bouw!Lezen: ze merkt in de praktijk dat dit niet altijd eenduidig 
wordt uitgevoerd. Noortje geeft aan dat dit reden is dat de IB’ers er meer aandacht aan willen 
besteden in het team.  

Tip vanuit de MR om proactief meer te melden over de geldende protocollen bij de ouders. En niet 
alleen in de schoolgids, maar gedurende het jaar (bijvoorbeeld in terugkoppeling van een studiedag) 
dat ook zichtbaar is dat het onder de aandacht is. Thema’s van de protocollen is ook inspiratie voor 
een thema-avond voor geïnteresseerde ouders. Nu dat niet fysiek lukt biedt dat uitdaging, maar ook 
kansen: via Teams is de drempel voor zo’n avond voor ouders wellicht lager. 

Ingekomen mail van een ouder – Noortje vertelt dat ze contact heeft gehad met een ouders die 
mailde waarom er nog steeds geen ouders op het plein mogen, terwijl andere scholen dat wel doen? 
Noortje heeft met deze ouder gebeld om te horen waar de zorgen zitten. Het gaat voornamelijk om 
de veiligheid rond het fietspad. Dit wordt wel gedeeld in de MR. Naast dat veiligheid in het kader van 
Corona de hoogste prioriteit heeft en leerkrachten waarde hechten aan de fysieke afstand met 
ouders die door het hek wordt geborgd. Geopperd wordt of niet in plaats van het schoolplein, een 
deel van de parkeerplaats gebruikt kan worden om meer ruimte te creëren voor (vooral ophalende) 
ouders. Noortje geeft aan dat dit niet zomaar kan omdat het een openbare ruimte is, maar oppert 
om met de Gemeente Utrecht navraag te doen of zij iets kunnen doen (ook om de veiligheid met het 
fietspad te borgen).  

Aangepast jaarplan - Noortje geeft toelichting op de afwijkingen in het jaarplan van het team. 
Aanpassingen en verschuivingen die er zijn komen vooral voort uit de aangepaste werkwijze 
vanwege Corona: de focus lag het afgelopen jaar op andere onderdelen. Het hele traject rond 
handelsgericht werken duurt in totaal 3 jaar. Daar wordt volgens plan aan gewerkt, maar is dit jaar 
ook nog niet af. 

6. Jaarverslag MR (2018-2019, 2019-2020) 

Benjamin heeft een nieuw jaarverslag opgesteld, hier wordt nog kleine redactie op gedaan om 

daarna te delen via website.  

 

7. Mailadres MR  

Het is er, Benjamin (actie) zoekt uit dat ook Saskia wordt toegevoegd en kijkt of er ook 

documenten opgeslagen kunnen worden onder dit account. 

 

8. Rondvraag 

Misha en Saskia willen graag MR-training > Noortje gaat navraag doen bij SPO wat aankomende 

data zijn.  

OR-begroting: dit had op de agenda gehoord, maar vanwege haperende techniek is besloten de 

behandeling in de volgende vergadering te doen. De OR kan ondertussen gewoon door met de 

lopende activiteiten.  



Misha: zijn er ontwikkelingen wat betreft nieuwbouw? Noortje geeft aan dat dit vanuit school 

prima en ‘volgens plan’ verloopt. Gesprekken met architect en Zonnewereld verlopen prima. De 

gemeente heeft echter een webinar voor omwonenden, die in december zou plaatsvinden nu 

verschoven naar januari.  

 

Volgende vergaderdata schooljaar 2020-2021 

Woensdag 27 januari 2021 

Donderdag 18 maart 2021 

Maandag 17 mei 2021 

Dinsdag 29 juni 2021 


