
 

 

 

 

Notulen ‘t Padland 10-6-2020 
 
Aanwezig: Ingrid, Sandra, Geertje, Renee, Fenna 
Afwezig: Ilse 
 
Agenda: 
 
10 juni om 19.30 uur in de directiekamer op school  
 

1. Welkom  
De voorzitter heet iedereen welkom 

2. Vaststellen van de agenda 
Bij punt 9 wordt 9a toegevoegd. 
Punt 10 vervalt.  

3. Notulen vorige MR-vergadering 
Ingrid heeft contact gehad met ouder C. Alles is naar wens verlopen. 
De notulen worden goedgekeurd en zullen op de Padlandsite gezet worden.  

4. Ingekomen post 
Geen post binnengekomen 

5. Mededelingen vanuit bestuur/directie  

• Komend jaar wordt de school binnen en buiten geverfd.  

• Annette is weer bijna gezond 

• Tijdens de lock down is er veel contact met collega’s geweest en ouders . Er was 
noodopvang op ’t Padland en later ook crisisopvang.  

• ’t Padland had alles vrij snel op orde tijdens de lock down. Nu zijn we bezig het jaar af 
te sluiten en op te starten voor volgend jaar.  

• De grote ouderavond wordt  komend jaar volgens de ouderwetse versie op 7 
september gehouden. De ouderwetse versie houdt in: een stukje van de OR, het 
jaarverslag van de MR en een informatieavond in de groepen.  

• Schoolreisjes gaan niet door. In de diverse groepen worden alternatieve dagjes 
geregeld zoals een filmdag.  De musical van groep 8 wordt 2 keer opgevoerd: de helft 
van de ouders komt de ene avond en de andere helft de andere. Er is geen avond voor 
oud-leerlingen, opa’s en oma’s dit jaar.  

• Bij het rapport wordt een evaluatieformulier toegevoegd voor de leerlingen waarin ze 
hun mening mogen geven over de afgelopen tijd.  

6. Vakantierooster 
We houden het landelijke rooster aan.  
De meivakantie: 1 week staat vast. De week hiervoor hebben we ook vrij omdat het VO die 
week ook vrij is. Er zijn 5 studiemiddagen waarin ook de BHV zit.  
 
 
 
 



7. Klassenverdeling/groepsformatie 
We gaan met 8 groepen draaien, dit kan omdat we alle extra gelden zoals werkdrukgelden 
en  formatiegelden hiervoor inzetten.  
Dezelfde collega’s blijven in de groepen op een paar verschuivingen na. Ellen Valentijn 
komt bij ons werken omdat collega Peter stopt, Krista gaat een dag extra werken in de klas 
van juf Wineke en meester Luuk doet 1 dag rt (geeft kinderen die dat nodig hebben extra 
begeleiding). 
Inge en Daphne  ruilen van groep, Inge gaat naar 3 en Daphne naar groep 4.  

8. Enquête m.b.t. thuisonderwijs  
Fijn dat er een enquête gehouden is. Iets meer dan de helft van de ouders heeft de 
enquête ingevuld. De meningen zijn verschillend. Het rapportcijfer voor het thuisonderwijs 
is een 7,9 en daar zijn we erg blij mee.  
Via Teams werkte het prettig. Het was vooral fijn dat er zowel door de leerkrachten als 
door de ouders via Teams en Parro gecommuniceerd kon worden.  

      8a  Omdat er weinig opkomst was bij de Kanjeravond en de avond voor het VO afgelopen    
             najaar heeft de directie besloten om komend jaar de PO-VO informatie via Teams te geven.  

Dan kunnen ouders zelf beslissen of ze kijken.  
9. Mijn schoolplan hoofdstuk  

Dit wordt doorgeschoven naar volgend jaar.  
10. Rondvraag 

Er is niets voor de rondvraag.  
11. Sluiting 

Om 21:00 sluit de voorzitter de vergadering.  
 
 

Vergaderdata MR: Vergaderdata GMR: 

Donderdag 17-9-‘20 
Donderdag 19-11-‘20 
Donderdag 21-1-‘21 
Maandag 22-3-‘21 
Donderdag 17-6-‘21 
 

Niet bekend 
 

 

 
 
 
  


