
Notulen MR-vergadering 10 maart 2021 14.00 – 14.39 uur 
Aanwezig in Google Meet:  
Elsabeth van Boekel, Jaap Kralt, Noor Pelgrim (P-MR),  
Jeannette Kemp (Bevoegd Gezag), Steven Slijper (voorzitter, O-MR),  
Hubert van Aalderen (secretaris, O-MR) 
 

1. Corona, stand van zaken op school 
Vooralsnog geen besmettingen op school. Er wordt in alle klassen 
voortvarend getest en er zorgvuldig omgegaan met de maatregelen, zo 
worden bij bijvoorbeeld snotneuzen kinderen netjes thuis gehouden. 
Ook het personeel wordt regelmatig getest. Vrijdag vindt overleg plaats 
met de desbetreffende leerkrachten of de extra maatregelen in de 
hoogste klassen (fysieke tweedeling en gescheiden op afstand in aparte 
lokalen) gehandhaafd blijven, nu de besmettelijkheid bij de jongere 
kinderen even groot blijkt. In de praktijk lijkt de afstand niet te 
handhaven en de akoestiek en logistiek werkt belemmerend. 
 
We verwachten hierin geen bezwaar van de oudergeleding (hoewel de 
onderliggende maatregelen van overheidswege niet gewijzigd zijn), 
omdat met name de primaire reden van de scheiding (bescherming van 
onderwijzend personeel) niet nodig lijkt. Verwachting is dat de huidige 
maatregelen tot de zomervakantie, begin juli) in stand blijven, dus 
blijvend geen gym en blijvend wel een continurooster. 
 

2. Integraal Huisvestingsplan (update) 
Geen nieuws over huisvesting. Ontmoeting geweest tussen Jeannette en 
Sytske enerzijds en buurtvereniging over de vermeende rel zoals 
verkondigd in het HD.  Er is een verschil van herinnering, maar op 
partijen gaan op goede voet verder. De vereniging is  tegen de procedure 
over de aanschaf van de grond an sich, niet tegen de gymzaal zelf. 
 
-Inmiddels zijn 5 nieuwe gezinnen (statushouders) ingetrokken in 
Dennenheuvel. 
 

3. IEP 
Nieuw leerlingvolgsysteem ter vervanging van CITO schoolbreed 
uitgerold, deze bevalt het personeel goed. Zo wordt nu ook sociaal 



emotioneel getoetst en kunnen de resultaten met de kinderen worden 
gedeeld. Naar aanleiding van de uit te reiken rapporten eind deze week 
is het personeel benieuwd naar de ervaringen van de ouders. De 
methodiek vergt enige uitleg om door de ouders te kunnen worden 
doorgrond. 
 

4. Extra onderwijsgelden 
De eerste extra gelden zijn ingezet om Wendy aan te trekken om 
eventuele onderwijsachterstanden aan te pakken. Hiertoe worden de 
toetsen van afgelopen week geanalyseerd om in kaart te brengen waar 
de behoefte ligt. 
Verdere toewijzing en aanwending van vervolggelden vanuit het Rijk 
voor de komende jaren zijn nog onduidelijk 
Vanuit bestuur is al wel aangekondigd dat €200 euro per leerling extra 
wordt gealloceerd. 
De leerling-omvang lijkt ongeveer gelijk te blijven, wellicht is er enige 
groei als kinderen van statushouders naar de Theresia komen. Er zullen 
in ieder geval geen bezuinigingen nodig zijn in de aankomende begroting, 
eerder het tegenovergestelde. Daarbij zou de meest wenselijke 
aanwending zijn om kleinere klassen te realiseren, maar er zal niet 
voldoende budget zijn om alle klassen te kunnen splitsen 
 
Nadere uitwerking volgt in de aankomende begroting. 
 

5. Rondvraag 
 
Jaap: geen punten 
Elsabeth: geen punten 
Hubert: geen punten  
Noor: geen punten  
Jeannette: geen punten  
 
Steven: hoe is toets groep 8 afgelopen? Er heeft geen toets 
plaatsgevonden, maar er is op basis van methodetoetsen advies 
afgegeven. Aantal verduidelijkende gesprekken met ouders geweest.  
In april volgt wel nog de reguliere eindtoets 
 
 


