
Notulen MR vergadering Radboudschool 22 september 2020 

1. Opening 

Aanwezig: Iris (online), Jeanette de Jong (online), Bart (online) Martijn, Dick, 

Ingrid, Paul en Jooske  

 

2. Jeanette de Jong (CvB) heeft ons meer verteld over plannen en mogelijkheden en 

uitdagingen m.b.t. de huisvesting van de Radboudschool. Hier zijn nog geen 

definitieve keuzes in gemaakt.  

 

3. Notulen vorige vergadering 

Geen bijzonderheden.  

 

4. Mededelingen uit het team 

Na de zomervakantie zijn we gestart met de richtlijnen die er toen waren. Sinds 

deze week zijn de richtlijnen weer veranderd. Een aantal collega’s is verkouden 

geweest en heeft zich moeten laten testen. Gelukkig hebben we nog geen klas 

naar huis hoeven sturen. Vanaf nu bestaat de optie tot een sneltest.   

De start in de groepen 3, 3-4 en 4 is een zoektocht geweest. Kinderen bleken door 

de periode van thuisonderwijs een ander niveau dan gewenst te hebben. De 

leerkrachten hebben met onderwijsassistenten en een LIO’er een goed plan 

gemaakt om alle kinderen goed onderwijs te kunnen bieden.  

 

5. Corona hoe staat het nu? 

Fijn om de groepen weer compleet te hebben. Leerkrachten ervaren het 

verschillend. Op twee andere scholen van Blosse zijn collega’s met corona. Daar 

heeft het hele team een test gehad.  

Blosse wil geld inzetten om ook PM’ers (indien nodig) sneller te laten testen.  

De ouders ervaren de manier van communiceren als heel fijn. Indien er mogelijk 

een groep naar huis moet, ontvangen ouders de dag van te voren een bericht 

daarover. De volgende ochtend komt er een definitief bericht met wel of niet 

naar school.  

 

 

6. Leerlingenaantal per 01-10-2020 

Leerlingaantal staat op 348.   

 

7. Vergaderplanning 2020-2021 

22 september 2020  

17 november 2020  

26 januari 2021  

23 maart 2021 



18 mei 2021  

22 juni 2021  

 

8. Doelstelling MR 2020-2021 

De oudergeleding gaat samen zitten voor de doelstelling. Dit wordt naar de rest 

gemaild.  

 

9. Jaarverslag MR 2019-2020 

Krijgen we op de mail en wordt tijdens de volgende vergadering besproken.  

 

10. Taakbeleid en –verdeling school 

Geen veranderingen  

 

11. Taak verdeling MR 

Notulen maken: Jooske  

Voorzitter: Iris  

Samenvatting voor op internet: Bart verstuurt naar het team.   

Paul plaats samenvatting op internet. 

(Vanaf december start de werving voor een nieuwe ouder bij de oudergeleding) 

 

12. Traktatie  

Martijn heeft ons vorig schooljaar twee artikelen gestuurd over het trakteren op 

school. Hier kunnen wij ons met de MR ook in vinden. We stellen dit idee voor 

aan de rest van het team. Dit wordt besproken bij de vergadering van 1 en 5 

oktober. Wel zijn we van mening dat het vieren van de verjaardag belangrijk is. 

We kunnen met het team gaan kijken naar andere opties en ideeën voor een 

feestelijke verjaardag. De oudergeleding peilt bij ouders hoe zij erin staan.  

Idee is om nu uit te proberen i.v.m. mooie aansluiting met trakteerbeleid in 

coronaperiode.  

 

 

13. Plastic afval  

De oranje zakken gaan eruit, het zou jammer zijn als we daarin een stap terug 

moeten doen. Kunnen we bij  de gemeente een bak aanvragen? Anders misschien 

bij GP Groot. Paul heeft binnenkort overleg met andere schooldirecteuren uit 

Heiloo waarbij dit ook een onderwerp is.  

 

14. Rondvraag 

 

15. Afsluiting 



 

To do: Wie?  

Ouders peilen trakteerbeleid  Oudergeleding  

Delen van doelstelling MR 2020-2021 Oudergeleding  

Mailen van jaarverslag  Oudergeleding  

Informeren collega’s trakteerbeleid 

tijdens bijeenkomst 1 en 5 oktober 

Personeelsgeleding  

Samen zitten voor opstart overzicht 

leerlingen en aantal groepen  

Bart en Dick  

 


