
 

Notulen MR De Ziep       
 

Datum: 3 maart 2021   
Tijd: 19.30   
Plaats:beeldbellen   

 

Bestemd voor: 
Directie:  
Medewerkers:   
Ouders:   

 

 

Directie & MR 
1.    Opening en vaststellen agenda 

        Aanwezig: Oudergeleding, directie, personeelsgeleding 
2.    Notulen vorige vergadering + Actiepunten 

                                Goedgekeurd voor de website 
3.    Mededelingen van de Directie 

A. Werkdrukverminderingsgelden:  

• ICT coördinator heeft 1 dag extra gekregen om het team te ondersteunen. In februari 2022 
stapt het team over naar een nieuw registratiesysteem. 

• Voor het ‘Bewegend leren” is iemand benaderd om het team te ondersteunen. Dit heeft nog 
geen vervolg gehad ivm corona. 

• Het onderzoeken van methodieken en leesboeken is nog niet gestart ivm corona. 
              De vervanger voor zwangerschapsverlof (leerkracht bovenbouw) komt 3 dagen en wordt                        
2  dagen ingezet voor een groep. 1 dag kan ingezet worden voor het onderzoeken                    van  
methodieken en aanschaf leesboeken. 

• De gelden gebruiken voor ondersteuning stagebureau. Een uitbreiding van 0,4 is in gang 
gezet. Daarnaast heeft een collega een uitbreiding van 0,2 gekregen. 

• Gelden die overblijven wat gaat hiermee gebeuren. Mag dit mee naar volgend jaar? 
              Zijn er nog meer laptops nodig binnen school? Inventarisatie binnen school met ICT       
coördinator. 
 
      B.  Ouderavond via videolink  
Ouders geven positieve reacties. 
Tip: laat passie en plezier in het filmpje zien, misschien enthousiaste leerkrachten of leerlingen die 
hun stageplek laten zien. Hoe ziet het onderwijs op 'De Ziep’ eruit?  
Wanneer ouders vragen hebben nav de video een vragen uurtje plannen of een nummer geven waar 
ouders naar toe kunnen bellen. Op dit moment heeft directie persoonlijk contact via beeldbellen met 
alle ouders. Het maken van een video loopt nu vertraging op. Graag hier zo spoedig mogelijk mee 
starten. Aanvulling 28 april; Video is gemaakt en staat op de website en Youtube 

 
 

4.                          Jaarplan en infographic 
 Er zijn een aantal aanvullingen, opmerkingen en vragen gesteld door de MR.  
Volgende week wordt het plan met het bestuur besproken. 
 

5.                           Vakantierooster 
Feedback op vakantierooster.   



 
 

6.                           Schoolgids 
Het concept schoolgids wordt rondgestuurd via mail. MR geeft binnen twee weken reactie via mail. 
 
 

7.                           Coronabeleid 
Voorzitter van MR neemt deel aan coronateam van ‘De Ziep om te spreken namens ouders. 
 

8.                           Rondvraag 
 
Extra vergadering: 28 april 
Schoolgids 
Coronabeleid 
 
Agendapunt 26 mei: 
Veiligheid 
Eerste corona periode is er een vragenlijst ingevuld door ouders, leerlingen en teamleden. 
Deze corona periode ook een vragenlijst invullen zodat er een vergelijking gemaakt kan worden. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    

MR 
9.    Ingekomen stukken   


