
 

 
 

MR-vergadering 
20-10-2020 

 

1. Opening & welkom 
Notulist Mariette 
Aanwezig: Marian (deels), Annelies, Carolien, Patricia, Frank en 
Mariette 

Bas 
 

   

2. Notulen:  

 vorige vergadering 
 
Geen bijzonderheden. Alle acties zijn genomen. Bij deze goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen post  

 mail:  
- MR academie (zie jullie mail)  

De eerste datum is al geweest, de tweede is morgen. Wie wil kan 
zich hier nog voor aanmelden. 

- notulen ov (geplaatst in de MR  Hieronymus drive/map 
2020-2021/dinsdag 20-10-2020) 
2 vragen van Bas: 
Wat moet er KVK opgezegd worden? 
Er zijn plannen om alle OV’s van SKOWF samen te voegen. Hier is 
het gesprek over gegaan. Als de OV van de Hieronymusschool 
samengaat met de andere OV’s, moet het KVK nummer van de 
eigen OV opgezegd worden. Maar hier is nog geen definitief 
besluit over genomen. 
Wat wordt er gedaan met de gelden die over zijn doordat 
uitgaven niet gedaan zijn? 
Er wordt gekeken of deze gelden besteed kunnen worden aan de 
kinderen op school. Niet om de ouderbijdrage te verlagen o.i.d. 
vraag van Annelies: 
De CITO uitslagen van de Speelwagen zijn digitaal inzichtelijk 
voor de ouders/verzorgers. Hoe staat de Hieronymusschool 
hierin? 
Nu nog niet, het roept op dit moment waarschijnlijk meer vragen 
op dan dat het ouders antwoorden geeft. 

 

4. openstaande/ingebrachte punten  

 Kwaliteitskaart / ambities  
 
Marian geeft uitleg over de leeropbrengsten en de ambities van de 
Hieronymusschool op reken en taalgebied. Waar staan wij als school? 

Marian 



 

Wat gaat goed en wat moet 
er evt. verbeterd worden? 
Deze presentatie is ook al 
gegeven aan het team. 

Hierbij ging het vooral over het gericht werken met referentieniveaus. Dit 
zijn beschrijvingen van taal en rekenvaardigheden. Voor taal wordt er 
gewerkt met 1F en 2F. Voor rekenen met 1F (minimumniveau) en 
1S(streefniveau). 
De visie van onze school is: Een stevige basis in de basisvakken (rekenen, 
taal, spelling en lezen) 
De leeropbrengsten en ambities worden besproken door directie en IB 
met het bestuur in een MARAPgesprek (3x per jaar). Uit zo’n gesprek 
komen actiepunten naar voren en wordt de voortgang besproken. Ook 
wordt er bij opvallende groepen (wat niveauwaarde betreft) gekeken 
waar komt de groep vandaan, zijn ze wel gegroeid als groep? Hoe is de 
spreiding qua niveaus in de groep? Is het voor deze groep realistisch om 
de niveauwaarde te halen? 
Rekenen is op goed op niveau, hier zijn we trots op. Technisch lezen is wel 
op niveau, maar blijft toch een aandachtspunt. Begrijpend lezen is voor 
een aantal groepen een aandachtspunt, maar hier is wel de 
niveauwaarde gehaald. 
Zorgsignalen worden besproken tijdens de groepsbespreking met de 
leerkrachten en IB. 
Ook de eindadviezen van groep 8 wordt bekeken en op basis van een 
gesprek met leerkrachten en IB wordt er een eindadvies gegeven. Dit 
advies komt voor het maken van de eindtoets, mocht de leerling hoger 
scoren op de eindtoets dan dat het schooladvies geweest is, kan het 
schooladvies nog aangepast worden. Na 3 jaar krijgen wij van het VO 
terugkoppeling of leerlingen nog op het geadviseerde niveau zitten 
Hierbij zijn er de laatste jaren wat de Hieronymusschool betreft geen 
opvallende zaken. 
 

 Algemeen: hoe gaat het op school (ihb agv Covid)? - bezetting, welzijn, 
ouders, leerlingen 
 
Fijn dat kinderen en ouders zich goed aan de regels houden. Carolien 
staat altijd buiten op het plein ‘s morgens en ‘s middags zodat ouders 
toch een aanspreekpunt hebben. 
Verder gaat het op school gewoon door. Buitenspelen gaat nog in 
kleinere groepen en vaste cohorten, handen worden vaak gewassen en 
schoonmaak blijft geïntensiveerd. Dit kost tijd, maar is ook zoals het is op 
dit moment. 
Wat betreft de bezetting gaat het eigenlijk nog redelijk goed. Er zijn wel 
verkoudheden onder het personeel, maar het is nog op te vangen.  
We denken wel overal over na, het is minder ontspannen dan normaal. 
Sinterklaas, Kerst, Sint Maarten, 10 minuten avonden etc is minder 
vanzelfsprekend.  
De rode kuil is nu eigenlijk de vergaderruimte van het team. ‘s Morgens is 
er koffie in de koffiekamer, thee op een aparte kar bij de rode kuil zodat 

Bas 



 

de 1,5m goed gewaarborgd 
kan worden. 
Bas: Wordt school 
ondersteunt in de vervanging 

door de stichting? Ja, d.m.v. de invalpool. Ook hebben we als school een 
kringetje van gepensioneerde collega’s die ook bereid zijn om af en toe in 
te vallen. 
 
Bas: Zijn er leerlingen die niet op school komen? Ja, door 
thuisquaranteines. Geen leerlingen die permanent niet op school komen. 
Thuiswerk is centraal geregeld per jaargroep door op voorhand al werk 
klaar te hebben. 
 
Bas: Het RED team heeft aangegeven dat scholen 2 weken dicht moeten. 
Bereiden jullie dit al voor? 
Nee, op dit moment niet. Zoals wij het gelezen hebben, geldt dit vooral 
voor VO scholen. Maar mocht het komen, zit onze bestuurder Leo dicht 
bij het vuur en horen wij dit voor hem. 
 
Frank: Wanneer kan een kind wel of niet naar school?  
Het is lastig, ook voor ons. Carolien geeft aan dat de 6e beslisboom 
inmiddels klaar is. Zou het helpend zijn om deze naar ouders te sturen? 
Na wat heen en weer gepraat concluderen we dat het waarschijnlijk niet 
veel vragen oplost, en dat ouders waarschijnlijk toch nog school bellen 
om te overleggen. Rondsturen doen we niet.  
 

 Jaarverslag school 
 
In het jaarplan staat het stuk evaluatie van vorig jaar. Het jaarverslag is 
dus niet meer apart. Dit punt kan uit de vaste agenda. 

Bas 

 HR reglement MR: status en moet dit worde geupdate? 
 
Deze is vastgesteld in maart 2019. Maar de moeite waard om nog eens 
door te lopen.  
Bas scant als voorwerk en geeft punten waarop het aangepast zou 
kunnen worden. Komt in januari terug op de agenda ter vaststelling. 

Bas 

 Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma Corona 
 
Carolien geeft uitleg over de aanvraag van de subsidie. Deze is voor de 
zomervakantie aangevraagd en vorige week is deze toegekend. 30 weken 
lang, 1 uur per week. We willen hier zo snel mogelijk mee starten. 
Er zijn voorwaarden waar deze ondersteuning aan moet voldoen. Dit zijn 
we nu aan het uitzoeken en kijken wat de mogelijkheden zijn. Er worden 
nu clustertjes gemaakt, waarschijnlijk worden dit er 9. Deze clustertjes 
gaan geleid worden door oud-collega’s en een collega die hier extra voor 
komt. Ouders van kinderen die dit betreft, krijgen hier een brief over.  

Carolien 

   



 

5. 

Mededelingen vanuit de 
directie 

 

 - Een aantal langdurig zieken (SG en IU) is weer aan het re 
integreren. Dit gaat de goede kant op. 

- vervangster van SG, MdV, is helaas uitgevallen, maar ook zij 
begint deze week ook weer voorzichtig met re integreren. 

- afscheid CvK is Coronaproof gevierd. Hier heeft hij van genoten. 
- We zijn in voorbereiding op het afscheid van MH 

(onderwijsondersteuner) in februari en JS (einde schooljaar) 
- MK is zwager. Haar vervanging is al geregeld. 

 

6. Mededelingen vanuit de GMR  

 6 oktober is er een vergadering geweest, de notulen zijn hier nog niet van 
beschikbaar. Zodra deze er zijn, krijgen we die. Maar Miriam heeft 
aangegeven dat er geen grote bijzonderheden waren. 

 

7. Mededelingen vanuit het team en OV 
Geen 

 

8. Rondvraag 
- Aandachtspunt: Notulen op de website zetten. Of is het handiger 

om een linkje op de site te zetten waardoor ouders de notulen 
eventueel zouden kunnen opvragen? 
We blijven het voorlopig zo door doen, de notulen op de site 
zetten, als wij ervaren dat het lastig is, kunnen we altijd nog 
wijzigen. 

- Kerst: We hebben contact gehad met Hans van Engen van de 
parochie Hij is (nog voor de corona sluiting) op school geweest en 
toen hebben wij ook ons idee van de variërende kerstvieringen 
met hem gedeeld. Hij is hier enthousiast van geworden en heeft 
het idee van een wandeling naar de kerk geopperd. onderweg 
zijn er kersttafereeltjes te zen. In de kerk de grote kerststal en 
daar kan het kerstverhaal verteld worden. 
Op dit idee borduren we voort. Het idee is om de kerstviering dit 
jaar overdag te laten plaatsvinden ook om de 
verkeersbewegingen in het dorp in de avond te beperken. 
Volgende week heeft de Kerstwerkgroep een afspraak met Hans 
van Engen om dit idee verder uit te werken. 

 

 

 


