
 

 

 

 
Basisschool ’t Padland  
Padland 2  
1606 NL Venhuizen   

Tel: 0228-541937 

 

 

Verslag van de  de MR-vergadering 
 op ’t Padland 22 maart 2021 

 

22 maart om 20.00 uur via teams 

Aanwezig: Ingrid, Sandra, Geertje, Renee, Marjolein, Fenna 

1. Welkom 

Helaas vergaderen we weer via Teams.  

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt aangevuld met “Parro”, voor de rondvraag.  

3. Notulen (verslag) vorige MR-vergadering 

De notulen van de online vergadering van 21 januari worden goedgekeurd en zo 

snel mogelijk op de site gezet.  De notulen van november 2020 worden naar alle 

MR leden gestuurd, zodat we die in de volgende vergadering kunnen bespreken en 

goedkeuren. 

4. Ingekomen post 

- GMR notulen 1 oktober 

- GMR notulen 8 december 

- GMR notulen 4 februari  

Andre Broers (Leerkracht Wijdenes) zit in de GMR. Sandra nodigt hem uit voor de 

volgende vergadering, hij gaat dan uitleggen wat de GMR zoal doet.  

In de notulen wordt gesproken van Meester-Gezel. Dit is een voortraject voor een 

eventuele opleiding tot directeur. De mensen die hieraan meedoen hebben ge-

sprekken, lopen mee met een directeur, krijgen opdrachten van directeuren. Dan 

volgen weer gesprekken, hierna kunnen deze mensen eventueel naar de opleiding 

(die dan wordt vergoed). 

 

5. Mededelingen vanuit bestuur/directie  

• Er staat een verontrustend bericht in de Nieuwsbrief: er is een heel groot tekort 

aan invallers! 

• De coronamaatregelen veranderen steeds 



 

 

• We hebben nieuw meubilair 

• Onze school wordt in de zomervakantie aan de binnenkant geschilderd 

• Het toneel wordt ook meteen gepimpt. 

• Afgelopen weekeinde zijn we als school slachtoffer geworden van vandalisme, 

heel vervelend. De ouders zijn heel betrokken en dat is fijn. 

• Vakantierooster: Ingrid is er mee bezig, de MR heeft inspraak, dus dit komt op 

de agenda 

• Er zijn veel aanmeldingen van nieuwe leerlingen. 

• Er gaan positieve geluiden over ’t Padland rond op het dorp 

• Onze leerlingen hebben, ondanks Corona, heel goed gescoord op de Citotoet-

sen. Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben het goed gedaan! 

6. Evaluatie thuisonderwijs Lock down en Corona herstart, beleid en info  

Het schoolbestuur wil weer een enquête uitschrijven als evaluatie na de 2e lock 

down. Wij vinden dit niet nodig. Bij de eerste Lock down was alles nieuw, nu was 

alles bekender. De opmerkingen uit de MR vergadering van 21 januari 2021 worden 

doorgegeven aan het schoolbestuur.  

7. Brief van bestuur over scholen dicht 8 februari  

Eerst was er code rood omdat er veel sneeuw zou vallen en het zou gaan stormen. 

De kinderen hebben toen vrij gehad, dit werd positief ontvangen. 

De tweede keer code rood was omdat het heel glad zou worden. Toen zijn de 

meeste kinderen gewoon naar school gegaan, onder andere omdat het de vraag 

was hoe glad het zou worden. Er werd wel door ouders gemopperd dat we, on-

danks de gladheid, open waren.  

8. Parro 

Dit komt uit de “groep 8 koker” Er is onvrede bij ouders: berichten komen soms laat 

binnen, voor spoedberichten is dat niet handig. Ook is het lastig om berichten terug 

te vinden.  

Ingrid heeft deze klachten nagevraagd bij ouders, twee ouders hebben gereageerd.  

Tip: Zet Parro op je computer: dan kun je de berichten die je wilt bewaren in een 

mapje zetten.  

Ingrid gaat met Wineke overleggen. Verder gaan we komend jaar aan het begin van 

het schooljaar de aanbevelingen over het gebruik van Parro aan ouders geven.   

9. Rondvraag 

Wegens drukte wordt de schoolgids dit jaar niet herschreven.  



 

 

10. Sluiting 

Om 20:45 sluit de voorzitter de vergadering.  

 

Vergaderdata MR: Vergaderdata GMR: 

17 juni 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


