
Verslag MR OBS Vleuterweide 

12 oktober 2020 (via Teams) 

Aanwezig: Benjamin Kolff, Misha van Hamersveld, Noortje Willems, Miranda van de Luijtgaarden, 
Sharon Reneman 

Afwezig met afmelding: Jessica Warmenhoven 

1. Notulen 25 juni – MR stukken voor de website zijn door Benjamin naar Jessica gestuurd om op 
de website te zetten. Even onduidelijkheid wie het zou plaatsen: Jessica of Martijn? Noortje 
checkt dit nog even bij Martijn.  
 

2. Actielijst 
Benjamin: Saskia was nummer 2, maar is nu voorzitter van de OR. De MR-rol is met 
haar besproken, ze wil het wellicht doen naast de rol in OR en laat deze week weten 
wat ze doet.  
 
Vraag Noortje/Miranda: is de zittingsperiode van de héle MR eindig of alleen van 
degene die 3 jaar zit?  
Actie: nalezen in MR-statuut (Benjamin) 

 
3. Update Noortje 

a. Incidentenregistratie 
Er wordt een registratie van incidenten bijgehouden volgens een format. Op 11 januari 
wordt dit met IB en MT besproken en op 26 januari met het team. Dit is om incidenten 
te kunnen analyseren (gebeurt iets vaak in een bepaalde groep of juist bij een bepaalde 
leerling)?  

b. Hoorzitting 
Bestuur + jurist + Noortje waren aanwezig bij digitale hoorzitting op basis van een klacht 
van een ouder. Klachtencommissie stelde vragen. Op 28 oktober komt er een advies. 
 

c. AVG-data lek 
Er waren in de zomervakantie persoonsgegevens op een lijst uit de container gevist. De 
ouders van de kinderen die op deze lijst stonden heeft Noortje persoonlijk een mail 
gestuurd. Deze ouders wilden vooral weten wat de man precies heeft kunnen inzien en 
dat plant Noortje met deze ouders.  

De fout dat deze gegevens in de container terecht kwamen wordt erkend en daar zijn 
stappen op ondernomen (shredder beschikbaar, sloten op postvak/archiefkasten e.d.). 
Het is vanuit het bestuur gemeld als datalek.  

d. Mail adres MR 
Debbie de Vries is facilitair manager en zou Benjamin mail sturen met de inloggegevens 
van de MR-mail. Dan kan Benjamin ook vanuit dat mailadres mailen. Actie: Noortje 
checkt nog even.  
 

e. Pilot Snappet en Gynzy 
Adaptieve digitale verwerkingssystemen voor rekenen. Dat betekent dat de verwerking 
in deze twee tools op het eigen niveau kan. Ook toetsen geven snel feedback, zodat een 



leerling snel ziet waar hij/zij nog meer mee kan oefenen. Leerkracht kan dat ook goed 
monitoren (ook waar eventueel extra uitleg nodig is). Beide systemen worden getoetst 
en na een testversie wordt er één gekozen. Deze pilot loopt nu tot na de herfstvakantie, 
vermoedelijk keuze in december. Zou dan vanaf groep 4 zijn. 
 

f. Continurooster 
Noortje heeft uitgezocht wat er voor nodig is om bv 5 gelijke dagen te hanteren. Er moet 
dan een consultatie plaatsvinden. Dit schooljaar wil Noortje met de MR een tijdsplan 
uitzetten.  Benjamin adviseert: dit jaar scenario’s toelichting opstellen en consultatie 
voorbereiden voor consultatie begin 2021/2022. Noortje stuurt voor volgende 
vergadering de benodigde stukken toe om e.e.a. te kunnen gaan voorbereiden.   
 

g. Plan onderwijs op afstand  
12 oktober is er een informatiebrief verstuurd aan ouders over plan bij noodzakelijk 
inval bij ziekte en tot hoever dat op te vangen is. Inclusief hoe dan eventueel onderwijs 
op afstand kan plaatsvinden. Situatie mogelijk dat er veel leerkrachten niet op school 
kunnen komen, maar ook dat leerlingen (langdurig) niet op school kunnen komen.  
Tijdens de studiedag na de herfstvakantie wordt er nog tijd besteed aan dit plan. Doel is 
om eenduidige aanpak af te spreken volgens deze twee scenario’s. 
 

4. Update dyslexieprotocol 
Aantal jaar geleden is het protocol opnieuw opgesteld en door de MR goedgekeurd; het 
protocol is nu iets verder aangescherpt door de IB’er om duidelijker te maken wat de 
leerkracht moet doen. En RALFI light is er nu in toegevoegd. Protocollen worden onder 
de aandacht gebracht van het team, bijvoorbeeld via een korte quiz. Dat wordt 
gewaardeerd om het goed tussen de oren.  
 

5. Overzicht protocollen, methodieken 
Ingebracht door Benjamin: voorstel om een overzicht te hebben van de aanwezige 
protocollen en methodieken, waarin ook opgenomen is wanneer deze voor het laatst 
zijn opgesteld/geüpdatet (versiebeheer). En tot wanneer deze ‘houdbaar’ zijn. Dat helpt 
de MR het schoolbestuur hier scherp op te houden. 
Actie: Noortje gaat hiermee aan de slag 
 

6. Overzicht stukken MR vanuit school 
Welke stukken moeten altijd langs de MR (waarover advies, ter info, afstemming) en 
wanneer dat moet. Ook dit helpt de MR om te kunnen voorbereiden en plannen.   
Actie: Noortje gaat hiermee aan de slag 
 

7. Jaarverslag MR (2018-2019, 2019-2020) 
Het jaarverslag van 2018-2019 is onduidelijk of dat er is, waar het is. Sowieso moet het 
jaarverslag van 2019-2020 worden gemaakt. 
Actie: Benjamin maakt opzet voor het jaarverslag 2019-2020.  En checkt bij Jessica of zij 
die van 2018-2019 wellicht nog heeft. 
 
 
 



 
 

8. Rondvraag 
Geen vragen voor de rondvraag.  

 

 
Volgende vergaderdata schooljaar 2020-2021 
Dinsdag 24 november 
Woensdag  27 januari 
Donderdag 18 maart 
Maandag  17 mei 
Dinsdag 29 juni 


