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Verslag van de MR-vergadering 
 op ’t Padland op 19-11-2020 

 

 

Aanwezig: Sandra, Ingrid van H, Geertje, Renee, Fenna 

1. Welkom 

We vergaderen deze keer via Teams. De voorzitter heet iedereen welkom.  

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. Fenna zal contact opnemen met Nelleke over de aanvangstijd van 

de vergadering. Op de site staat dat we half 8 beginnen, dit is 8 uur geworden.  

3. Notulen vorige MR-vergadering 

Deze worden goedgekeurd.  

4. Ingekomen post 

• Er is een OR verslag. De OR zoekt nieuwe leden, wij raden een berichtje in de nieuwsbrief aan. 

De OR wil kerst Coronaproof organiseren. 

• Collega Daphne heeft een brief geschreven over het fietsplan van het schoolbestuur. De perso-

neelsgeleding van de GMR gaat hierover (PGMR). Zij hebben gekozen voor de uitkering aan 

alle personeelsleden. Daphne wordt aangeraden contact op te nemen met de PGMR. 

5. Mededelingen vanuit bestuur/directie  

Het is lastig dat de Coronamaatregelen steeds veranderen. Na 3 maanden Corona waren er geen 

zorgen over de kinderen. Nu zijn er wel zorgen: er komen nu sociale achterstanden bij een aantal 

gezinnen. Via Team Inzet en Jeugdzorg worden oplossingen gezocht voor zover mogelijk. Met een 

aantal zorggezinnen is weer fysiek contact.                                                                                                                        

8 december komt de inspectie voor een thema onderzoek: kwaliteitsaspecten en leerling populatie  

Dit bezoek gaat via Teams.  

 

6. Nieuwe MR leden  

We hebben 3 aanmeldingen, we gaan met 2 kandidaten verder. Er worden verkiezingen uitgeschre-

ven. We stellen voor dat de 2 kandidaten zich voorstellen en hun motivatie om in de MR plaats te 

nemen aangeven. Dit gaan we rondsturen aan alle ouders via Parro. De ouders van ’t Padland kun-

nen dan via Parro stemmen. Sandra gaat proberen dit via Wineke te regelen. Ouders die meerdere 

kinderen op school hebben mogen1 keer stemmen. 

Met opmerkingen [FK|P1]:  



 

 

7. POS schoolrapport  

Dit is opgesteld via het Samenwerkingsverband. Er komt een overall overzicht over wat alle scholen 

te bieden hebben. We wachten dit overzicht af.  

8. POS ouderrapport  

Is eigenlijk een gecomprimeerd schoolrapport (zie punt 7). Voor ouders is het een minder lijvig stuk.  

9. Padland plan van aanpak  

Wat als ouders en school niet op 1 lijn zitten? Hier hebben we niet vaak mee te maken. We probe-

ren dit via communiceren op te lossen. Nu, in de Coronatijd, speelt het meer omdat we de ouders 

niet zien en spreken in de klas.  

10. Rondvraag 

• Een vraag aan Geertje en Renee: Horen jullie nog iets buiten? Weinig, er is wel een opmerking 

gemaakt door een ouder omdat een kleuter een ernstige pinda allergie heeft waardoor de ou-

ders van de onderbouw  verzocht is hun kind geen pindakaas op brood mee naar school te ge-

ven. Renee heeft deze ouder nadere informatie gegeven.  

• De OR en MR leden hebben een bedankkaartje gekregen, Renee is hier heel blij mee. 

• Geertje noemt het parkeren rond  school. Dit blijft een probleem, auto’s staan op gevaarlijke 

plekken. Een tijdje geleden zijn er BOA’s geweest om te controleren. Ingrid gaat met de wijk-

agent contacten en er komt een stukje in de nieuwsbrief. 

• Ingrid meldt dat er, om vandalisme te voorkomen tijdens de kerstvakantie, iets om de regenpij-

pen komt zodat er niet op het dak geklommen kan worden. Verder komen er lampen met senso-

ren en een bordje met “Er hangen camera’s”. We hopen dat het helpt. 

11. Sluiting 

12. Sandra sluit om 20:45 de vergadering, we hopen wel dat we de volgende keer weer “gewoon” op 

school kunnen vergaderen.  

Vergaderdata MR: Vergaderdata GMR: 

21 januari 
22 maart 
17 juni 

 

 

 
  
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


