
 

Notulen MR vergadering Emmaschool Assen 

  

Datum:       Woensdag 24 juni 2021 

Tijd:           19:30 uur – 21.00 uur  

Plaats:        Online via Teams  

Aanwezig: Oudergeleding: Jorn, Paul, Heleen en Monique, 

                  Personeelsgeleding: Natasja, Agnes en Yvonne 

                  Directie: Carolien Haverkort (dir) en Alys Scholing-Brand (adj.dir) 
 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

• MR reglement agendapunt is uitgesteld tot volgend schooljaar gezien de volle agenda en 

lagere prioriteit 

2. Mededelingen en ingekomen post 

• Brief van Plateau over de versoepelingen van de Corona maatregelen – Kamp groep 8 gaat 

niet door (wordt nog wel door ouders georganiseerd buiten schools, leerkrachten zijn wel 

aangesloten bij dit intiatief), afscheidsmoment voor groep 8 op het plein is wel mogelijk.  

• 19 juni CPR bijeenkomst – inhoudelijk niet veel nieuwe informatie, juridisch is het goed 

geregeld en het traject is gestart. Kindcentra gaan dit als een pilot draaien. Nu geen nieuwe 

verkiezingen en bestaande geleding gaat mee in deze nieuwe structuur 

• 1) GMR stemt in principe in met CPR. 2) Bestaande schoolgids wordt vervangen door Plateau 

schoolgids waar de GMR nog mee moet instemmen en moet eerst ook nog langs directeuren, 

wordt nieuwe schooljaar. Voor Emmaschool komt er nog een aanvullend informatieboekje, 

nog niet voor volgende vergadering. 3) Zorgen geuit over gebruik van prive laptops en 

telefoons voor school werk vanuit veiligheid en AvG. 

3. Vaststellen notulen 21/04/2021 (Bijlage 1) 

• Feedback van Jorn is meegenomen, worden door Carolien online geplaatst. 

4. Mededelingen directeur 

• De directie gaat nog bekijken hoe zij gaan deelnemen aan de MR vergaderingen in de 

toekomst. Vanaf volgend jaar kunnen we weer terug naar een deel met en zonder directie of 

eventueel alleen via de directie memo. Ook bekijkt de directie wie (directeur of adjunct) zal 

aansluiten. 

• Idee van brainstorm onder ouders voor NPO gelden is gecommuniceerd naar ouders, geen 

reacties van gehad. De overig vergaarde informatie is wel verwerkt. In het algemeen is het 

volgende opvallend: leerlingen zijn onrustig na terugkomst in school na lange periode thuis, 

leerkrachten missen de interactie met collega’s en ouders. Het is nu wenselijk om het 

vertrouwen in zichzelf en het team te versterken, vervolgens ook het vertrouwen in de 

leerlingen en de ouders. Directie wil inzetten voor team training en intercollegiale interactie 

traning. Vanuit het hernieuwde positieve klimaat ook weer investeren in kanjer. Ook team 

training op ouder participatie waar ook een rol voor de MR is weg gelegd. Op cognitief gebied 

vallen de resultaten op technisch lezen en rekenen tegen. Voor technisch lezen heeft het team 

een nieuwe meerjaren werkwijze opgezet (LIST). Voor rekenen wordt ingezet op kennis van 

de leerlijn, doelen helder maken en door middel van begeleiding en collegiale interactie dit te 

versterken. Plannen worden meegenomen in het schooljaarplan. 

• Huisvesting en lokalen: groen licht van de gemeente - speellokaal komt weer vrij. Niet 

wenselijk om 1 lokaal in het kids-first gebouw te zitten, daarom nu het uitgangspunt om er 2 

te gebruiken voor de groepen 3. Nog wat praktische zaken te regelen in verband met de 

verhuizing. Ook is er voldoende ruimte in de gymzaal dat iedereen weer gymles in de zaal 

krijgt. Hiermee is er geen structurele gymles meer op het plein.  



5. Werkverdelingsplan 

• Geen vragen, is nog in concept en een product van het team. 

6. Jaarplanning 

• Vraag aan OMR: hoe staan de ouders in praktische planning van bijvoorbeeld studiedagen? Er 

is voorbeeld van afgelopen jaar (1 schooldag na vakantie en daarna studiedag) maar iets 

dergelijks staat er dit jaar niet in. Aantal MR vergaderingen is nu 7, is dat voldoende? Gezien 

de uitdagingen van dit jaar hebben we meer nodig gehad, in een normaal jaar moet dit uit 

ervaring voldoende zijn.  

• Facultatief: jaar afsluiten met een borrel of een terrasje (einde van de Vaart) 

Vergadering nieuwe schooljaar:  

• Regelement – concep opvragen vai VOO 

• Begroting 

• Jaarplan  

• (Verbouwing en huisvesting) 

7. Rondvraag en Sluiting (21.00 uur) 

• Woensdag 30 juni – sluitingsborrel / etentje Pelikaan 

 


