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1. Opening vergadering 
 

2. Vaststellen agenda punt 4 wordt gewijzigd 
 
Agenda wordt vastgesteld 

 
3. Mededelingen directie 

 
 VO- adviesgesprekken zijn via Teams gevoerd. 

 
 5 feb toch digitaal het rapport verstuurd. Op papier in de nieuwe map snel mee kunnen geven 

toen de school weer openging. 
 

 
 75 ouders hebben gereageerd op de enquête over het afstandsonderwijs, ons gemiddelde cijfer 

is een dikke 7. 
 

 Er komt binnenkort nog een enquête vanuit de stichting. 
 

 Er wordt op aangedrongen om de regels van Corona, de cohorting en mondkapjes met name, 
te blijven volhouden. 

 
 Bij KSH is er een (mini)uitbraak gaande. Er is helaas al een sluiting nodig geweest, en er wordt 

nog e.e.a. verwacht vanwege een foutieve negatieve melding bij een personeelslid. 
 

 Kascontrole van de schoolfonds is geweest en decharge is gegeven. 
 

 In de meivakantie vernieuwing van de vloeren van de kindertoiletten. 
 

 Het advies om op schoolplein een mondkapje te dragen wordt niet meer zo goed opgevolgd. 
Ook personeel doet dat niet consequent.  
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 Ook vanuit de oudergeleding, komt de opmerking dat personeel geen mondkapjes dragen bij 
het uitgaan van de school. Als we willen dat de regels/adviezen opgevolgd worden, is dat 
wellicht een verkeerd signaal. 

 
 

4.  Ingekomen- en uitgegane post Er is geen post binnen gekomen 
                      
  Ingevoegd  MR-leden (her)verkiezingen. 
 
  Iedereen zit aan het eind van de termijn, behalve Deborah. 
  Mw Mac Donald geeft aan volgend jaar niet door te gaan. 
  Mw. Bons stopt ook. 
  De rest van de leden geeft aan te willen blijven 

Er  moeten  voor de zomervakantie verkiezingen komen. Na de meivakantie laten we    
een schrijven uitgaan om ouders uit te nodigen zich beschikbaar te stellen. Dat kan ook 
via Parentcom!  

   
 

     
5. Verslag 14-1-2021 

          . 
   Het jaaroverzicht alleen in steekwoorden is dat voldoende?  
   Het jaaroverzicht over schooljaar 2019-2020 moet nog gemaakt worden. 
   Mw vd Maas neemt dat op zich. 

Verder goedgekeurd 
    
 

6. Evaluatie onderwijs op afstand 
Er komt een enquête van de Stichting, volgende vergadering praten we hier        
over door. 
 
 

7. Peiling continurooster 
Er wordt besloten  om de peiling onder het team alvast te doen. Wel goed 
communiceren dat een uitslag van die personeelspeiling op termijn met de 
ouders gedeeld wordt. 

 
  

8. Veiligheidsplan en pestprotocol   
  
   
   Opmerkingen over het pestprotocol: 

Pesten wat is dat?  
Graag wat uitgebreider omschrijven wat pesten volgens de school is. 
 
Ouders betrekken bij de oplossing van een pestprobleem komt pas laat voor in 
het protocol, moet dat niet eerder? 
In fase 1 worden ouders wel op de hoogte gebracht. In fase 2 is er een 
vervolggesprek. 
 
Pagina 1 Op elke school besteden we niet maandelijks maar wekelijks 
aandacht aan SOVA 
 
Pagina 2 REGEL 3: Bij problemen nemen de directie en personeelsleden hun 
verantwoordelijkheid. 
 
De opmerking : papa en mama zeggen dat ik terug mag slaan . Is weleens 
moeilijk te rijmen met het pestprotocol. Er staat wel in het protocol dat ouders 
de regels van de school dienen te onderschrijven. “ Duidelijk stelling nemen 
tegen agressief gedrag.’” 
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Het protocol is niet Corona-proof. Dat laten we zo, in de praktijk sturen we op dit 
moment geen leerlingen meer naar andere klassen. 
 
Er wordt een  (voor kinderen ongeschikte) website aan de orde gesteld. Moet 
dat geen grotere rol in het pestprotocol krijgen? Website bezoek gebeurt niet 
onder schooltijd, dus als school kun je weinig.  
 
We gaan naar aanleiding van dit soort meldingen wel altijd een extra les 
mediawijsheid invoeren in met name de bovenbouw. In de communicatie met 
ouders wordt  hier ook aandacht aan besteed, in de zin van: spreek er met uw 
kinderen over, en weet wat uw kind online doet. 
 
Cyberpesten kan iets meer op school aangepakt worden, maar ook dat is een 
gedeeld probleem van ouders en school samen. Op school pakken we het aan  
zodra er gerichte signalen zijn. Het probleem is erg oud. Zo oud als de 
mensheid zelf, en het zal binnenkort niet stoppen. 
 
Er wordt ook gekeken naar een nieuwe methode voor SEL.  
 
Opmerkingen over het veiligheidsplan. 
In het 2e stuk wordt Pravoo nog genoemd, dat moet Kijk worden. 
 
De lessen Rots en Water staan nog niet expliciet genoemd. Mw. vd Maas levert 
een stukje aan wat ingevoegd kan worden. 
Ook de methode Piep de Muis  zal worden ingevoegd. 
Werken met kwaliteitskaarten moet vervangen worden door “SCOL.       
De IB-ers zijn op school ook contactpersoon en vertrouwenspersoon. 
 
Mw. de Lange zorgt voor de aanpassingen. 
 

9. Rondvraag. 
             De heer Goudappel : 

Zou de oudergeleding een brief willen schrijven voor/over het schoolfonds. Het 
gaat beter dan vorig jaar, maar nog steeds niet al het geld komt binnen. 

     
   Mw. Geertsma : 
   Hoe gaat het met de app?  

Moet voor 1 april algemeen goed worden, maar er moet nog wel wat gepromoot 
worden 

    
   . 

 
10. 21.00  uur  Sluiting vergadering 

 
 


