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Notulen vergadering MR “de Wereldster” d.d. 15-4-2021  

 

Aanwezig: Nanja Bevers, Tirza Debetz, Maurice Driessens, Annelies Huijts, 

Belinda Linssen, Ronnie Mullers, Thijs Vaessen 

 

 

 

1. Opening 

 

Tirza opent de vergadering 

 

2. Notulen 02-02-2021 

 

Er waren geen op- of aanmerking op de notulen van 02-02-2021 

 

3. Ingekomen stukken 

 

Start zelftesten coronavirus in het primair en speciaal onderwijs, medewerkers kunnen de zelftesten 

vrijwillig gebruiken. Deze zelftesten zijn beschikbaar voor alle medewerkers. Het is dan mogelijk om 

preventief 2 keer per week te testen. 

 

4. Corona stand van zaken 

 

Het is lastig op school alles rond te krijgen. Wisselend van week tot week, mede door uitval 

leerkrachten, quarantaine en besmettingen van kinderen. Inmiddels is het protocol van quarantaine 

aangepast en is ook een mogelijkheid om op afstand les te geven. Leerkrachten zijn allemaal 

gefaciliteerd, echter kunnen door technische zaken soms toch lessen niet optimaal gegeven worden. 

Hulp op afstand is dan moeilijk, waardoor het nog niet vlekkeloos verloopt. Voor nu is het van 

belang om de schade qua leerachterstand proberen te beperken en hopelijk kunnen dan de 

groepen volgende week weer langzaam starten. Crisis team van Innovo wordt steeds op de hoogte 

gehouden van de status, daarnaast zijn op alle scholen in de regio veel problemen. 

 

5. Schooljaarplan/ NPO 

 

In het Nationaal Plan Onderwijs wordt de koers voor de komende 2 jaar uitgezet. Als basis voor het 

NPO worden de resultaten gebruikt van de recent afgenomen toetsen en de ontwikkeling van de 

kinderen. Alle resultaten worden geanalyseerd en in mei volgt nog een menuplan, hiermee wordt 

het jaarplan gevuld. Op dit moment is er veel onduidelijkheid. Wat en wanneer mag je met het geld 

gaan doen. Woordenschat en begrijpend en technisch lezen van leerling niveau gaat achteruit en de 

leerkrachten maken een doorontwikkeling daarin. In het schooljaarplan zal daar alle aandacht naar 

uit gaan. 



 

Geld zou kunnen gaan naar externen deskundigen, bijvoorbeeld logopedisten. Want werkdruk is al 

erg hoog en de gereedschapskist van de leerkrachten moet gevuld worden, ontwikkelen school. 

 

 

 
6. Begroting/ financiën 

 

Stand van de begroting is door Maurice toegelicht.  

 

 

7. Groepsindeling 2021/ 2022 

 

In 2021/ 2022 zullen 13 groepen starten en er wordt rekening gehouden met een instroomgroep, 

daarnaast is er veel verloop. Er gaan een aantal leerkrachten met pensioen. Maar het lijkt erop dat 

de formatie komend schooljaar ook rond is. Ook zijn er binnen het cluster een aantal langdurig 

zieken, hiervoor is binnen Innovo afgesproken om dit binnen het cluster te kunnen opvangen, maar 

de flexibele schil in inmiddels al ingezet voor de langdurige verzuimers. 

 

8. Rondvraag/ wvttk 

 

Er zijn geen vragen. 

 

9. Sluiting 

 

 

 

 

 


