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Notulen vergadering MR “de Wereldster” d.d. 31 januari 2022  

 

Aanwezig: Nanja Bevers, Tirza Debetz, Annelies Huijts, Belinda Linssen,  

Brenda Lucassen, Ronnie Mullers 

 
 

 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering 

 

2. Notulen vergadering 18-11-2021 

 

Punt 6.  

Hoe zit t nu met de leerkracht muziek en de kooklessen, waarom moest zij precies 

weg.  

Momenteel zijn er geen mogelijkheden i.v.m. corona. De muzieklessen worden nu 

nog steeds gegeven volgens een nieuwe lesmethode. De muziekdocent betrekt hier 

de groepsleerkrachten erbij, waardoor de muziekdocent kennis overbrengt. De 

bedoeling is dat de groepsleerkrachten deze muzieklessen gaan geven, aangezien 

het subsidiepotje voor de kosten van de muziekdocent leeg is.  

De bedoeling is dat de kooklessen na de corona weer opgepakt worden door school 

voor de groepen 7 en 8. 

 

De samenwerking met Meerssense sport, jeugd, muziek en cultuurverenigingen dient 

opgepakt te worden door enthousiaste ouders. RM zal de oudervereniging vragen 

om dit idee verder uit te werken. 

 

Verder geen op- of aanmerkingen, de deelnemers gaan akkoord met de opgestelde 

notulen. 

 

 

3. Ingekomen stukken 

 

Er zijn geen ingekomen stukken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Corona stand van zaken 

 

Volgens de huidige maatregelen hoeven klassen niet meer quarantaine bij 3 besmettingen in 

een klas. Echter zijn er momenteel 64 kinderen ziek en een aantal groepsleerkrachten, 

waardoor er toch klassen naar toe gestuurd zijn.  

 

Er is geen mogelijk om online lessen te geven aan kinderen die in quarantaine zitten. Door 

regels omtrent AVG en privacy is het niet mogelijk om deze kinderen online deel te laten 

nemen aan de lessen uit de klas.  

 

De status van onder meer de extra gelden die ontvangen zijn om bijvoorbeeld achterstanden 

weg te werken en/of hulpmiddelen aan te schaffen is niet direct bekend, maar zal worden 

nagevraagd bij de directie. Zo zijn er onder meer Chromebooks gekocht, is er geld vrij 

gemaakt voor extra ondersteunend personeel en zijn er extra vakdocenten aangetrokken. De 

wens van de MR is om een inzicht te krijgen in de resultaten van deze investeringen voor 

zover dat meetbaar en in een resultaat is uit te drukken. 

 

Het is heel moeilijk om een beeld te krijgen van een eventuele achterstand die leerlingen 

zouden hebben opgelopen door een lockdown. Momenteel lopen alle klassen conform de 

normale planning en wordt alle leerstof volgens planning gegeven. 

Begrijpend lezen resultaten blijven iets achter, waardoor bijvoorbeeld extra aandacht aan  

“nieuwsbegrip” wordt gegeven. 

Hoe zit het met de ventilatie in de school, volgens de directie en de eigenaar is deze prima, 

daarnaast wordt er extra geventileerd door ramen geregeld te openen en deuren open te 

zetten. 

 

 

5. Vacature MR oudergeleding 

 

Er zijn voor komend schooljaar 2 vacatures, hiervoor zal bericht op Isy worden geplaatst. De 

ouders die interesse hebben, kunnen zich aanmelden voor 25 februari 2022. Mochten er 

meer ouders solliciteren dan beschikbare plaatsen, zullen er verkiezingen uitgeschreven 

worden. Deze verkiezingen zullen worden uitgeschreven voor 17 maart.  De secretatis zorgt 

voor een vacature tekst, waarna deze geplaatst wordt op Isy. 

 

6. Rondvraag/ wvttk 

 

Het algemene email adres mr.wereldster@innovo.nl  dient een koppeling te krijgen 

naar een Outlook.com adres. TD gaat zorgen dat er een koppeling komt en dat 

iedereen inloggegevens krijgt. Er wordt afgesproken dat het Innovo mail adres 

gebruikt blijft worden i.v.m. rechten en AVG. Zo blijft dit onder de vlag van Innovo.  

 

De ervaring van Snappet is dat leerkrachten het fijn vinden, aangezien je heel snel 

kan zien wat er door de kinderen wordt gemaakt. Ook is het goed om de kinderen 

die thuis online werken te kunnen volgen. Na de pilot volgt overigens nog een 

evaluatie. 
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