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23-02-2021 Verslag vergadering Medezeggenschapsraad 3 
Aanwezig:  
Oudergeleding; Laurie, Yurin, Ivo, Marcel (GMR) 
Vertegenwoordiging OR; Margit 
Personeelsgeleding; Franca, Henriette, Annebel  
Directie; Wilma 

 
1. Opening 

Geen toevoegingen voor de agenda.  
 

2. Hoe gaat het met iedereen 
Het gaat goed met iedereen. Verlichting dat de kinderen weer op school zitten. Voor de 
sociale ontwikkeling /het sociaal emotionele stukje maar ook voor de mogelijkheden thuis. 
Oudergeleding geeft aan dat het bijzonder is om de ontwikkeling van eigen kinderen thuis 
van zo dichtbij mee te maken. Ze merken dat kinderen opbloeien bij het zien van hun 
klasgenoten. Leerkrachten vinden het fijn om de kinderen weer in de klas te hebben. Tijdens 
de afgelopen Lock down was het een fijne aanpassing om onder andere toch kwetsbare 
kinderen nu zelf op te kunnen opvangen. Het contact met ouders wordt wel als een gemis op 
school gezien.  
Wat is er fijner dan een OR die ons met een warm ontvangst onthaald hebben met slingers, 
goodiebags voor de juffen, koek en zopie voor de kinderen en feesttasjes voor groep 8 voor 
tijdens het adviesgesprek.  
 

3. Verloop opstarten school 
Corona heeft een behoorlijke impact gehad op het onderwijs. Het hele land heeft een klap 
gekregen van Corona. Is de zorg omtrent de zogenoemde ‘achterstanden’ noodzakelijk 
wanneer de hele maatschappij ‘stil’ heeft gelegen? Ouders maken zich zorgen om de 
zogenaamde achterstanden, in hoeverre speelt dit op Fonkel. Wordt dit herkend of speelt 
dit?  
Op Fonkel worden tot nu toe geen grote ‘achterstanden’ gesignaleerd. Bepaalde ‘doelen’ 
worden in bepaalde groepen opnieuw aangeboden zodat leerlingen deze optimaal eigen 
kunnen maken. In maart staan de groepsbesprekingen gepland waarbij wordt gekeken naar 
het welbevinden van de kinderen en wat leerkrachten signaleren. Hierbij wordt ook gekeken 
naar de resultaten tot nu toe.  
Er komt geld beschikbaar voor ondersteuning wanneer een school dit nodig acht.  
Als school hebben we het als een ‘vertrouwen’ ervaren dat ouders aan de bel ‘durfden’ te 
trekken wanneer zij hulp nodig hadden tijdens het thuisonderwijs. Hierbij werden kwetsbare 
leerlingen of leerlingen met ouders van vitale beroepen, opgevangen.  
 

   
4. Vaststellen notulen MR vergadering 2  

Het belevingsonderzoek is uitgesteld door de thuisonderwijs periode. De nieuwe invultermijn 
is van 2 maart tot 16 maart 2021.  
 

5. GMR 
Marcel gaat stoppen bij de GMR. Er zal een ander lid van de oudergeleding plaats moeten 
gaan nemen in de GMR. Mogelijk benaderen we een oud MR lid hiervoor. 
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6. Post 
Vanuit de resultaten van de enquête, die door Wilma tijdens het thuisonderwijs is uitgezet, 
zijn er een aantal vragen beantwoord.  

 
7. Rondvraag  

Bij het begin van het opzetten van het strategisch beleidsplan is er door alle leerkrachten 
een enquête ingevuld. Dit leverde een resultaat op, het zogenoemde vliegwiel, wat per 
school kan verschillen. Aan de hand van dit vliegwiel moeten er binnen 4 jaar ontwikkelingen 
zichtbaar zijn. Vanuit dit vliegwiel kunnen alle scholen zelf keuzes en ontwikkelingen maken 
waar zij mee aan de slag gaan.  
Tijdens een volgende MR vergadering laat Wilma dit vliegwiel zien.  


