
MR-vergadering 10-6-2021 
Aanwezigen: Ellie, Astrid, Eva ( voorzitter), Marjet ( notulist) 
 
Agendapunten: 
 
Mededelingen: Astrid meldt dat ze in verband met een nieuwe baan in het komende jaar 
niet meer op de Getijden zal werken. Ze wordt adjunct-directeur op basisschool Op Wier in 
Ezinge. 

Formatie schooljaar 2021-2022; 

Astrid informeert de MR over de formatie in het nieuwe schooljaar: 

- Astrid neemt afscheid, nieuwe uitdaging  SWS Op Wier Ezinge. 
- Onderbouw: Gerrie en Ellie, Sabine 2 ochtenden ondersteuning.  
- Middenbouw: Joline en Nienke, Monique 1 dag ondersteuning  
- Bovenbouw: Natascha ( 3) en vacature ( 3), Elsa 1 dag.  
- Elsa IB. 
- Annemiek onderwijsassistent voor kinderen met een zogeheten arrangement 
- Monique gymnastiek en eventueel MRT (uit NPO gelden) 
- Extra potjes:  

▪ 0,2 FTE ( werkdrukgeld): 1 x extra gym.  
▪ NPO geld ( 700 euro/leerling): Spelling ondersteuning en FTE Nienke 

om daar mede handen en voeten aan te geven in de MB. 
▪ Groot bedrag over: plannen om dit in te zetten voor zowel cognitieve 

ondersteuning aan kinderen die iets meer aankunnen en uitgedaagd 
en begeleid kunnen worden met projecten  als ook aan creatief 
onderwijs, bijvoorbeeld d  Kunstkerk Warffum? Of iets met 
drama/dans.  Plannen worden verder uitgewerkt. 

MR is akkoord.  

Onderwijsachterstanden corona:  

Astrid en Ellie vertellen dat de inschatting is dat er geen grote achterstanden zijn ontstaan. 
Toetsen volgen nog, begrijpend lezen, AVI toetsen, rekenen en spelling. De jaarplanning lijkt 
in grote lijnen te zijn gevolgd. In de bovenbouw is de planning door onlineonderwijs gehaald. 
In de  middenbouw is lezen een belangrijk item,  op dit moment wisselende niveaus.  

Schoolkamp/schoolreis. 

Het team, de kinderen ( groep 7 en 8) en hun ouders hebben besloten het schoolkamp door 
te laten gaan.  Lauwers en Eems is eens met dit besluit. Voorbereidingen in volle gang,  

Schoolreis voor de groepen 1 t/m 6 zal dit jaar door de huidige corona-pandemie niet 
doorgaan.  Het team heeft dit besloten, er zullen teveel ouders moeten meehelpen ( 
begeleiden, rijden etc). Als alternatief zal er een leuke “schoolreisdag” in en om de school 
plaatsvinden op  donderdag  1 juli. Budget? Er wordt besloten dat er een bedrag aan ouders 



gevraagd kan worden om deze dag in te vullen ( net als bij een regulier schoolreisje) 
Voorkeur is om dit niet van de vrijwillige ouderbijdrage te gaan betalen, is niet zo begroot.  

Verbouwing: 

Jan Ite Lanting ,projectleider nieuwbouw scholen van de Gemeente Hogeland heeft de 
school bezocht en heeft positief gereageerd op de vragen/opmerkingen vanuit de MR over 
de verbouwingsplannen. De flexibele wand tussen de IB/vergaderkamertjes, een glazen 
schuifwand tussen het nieuwe lokaal en de middenruimte en het advies om het muurtje te 
vervangen voor pilaren zullen worden uitgevoerd zoals het nu lijkt. Positief nieuws! Tevens 
zal er opnieuw nagedacht worden over een geschikte plek voor een bibliotheek . De planning 
over de verbouwing is nog onduidelijk.  

Oversteekplaats: 

Niet actief onder de aandacht nu. Eva heeft vanuit de verkeerscommissie meerdere malen 
gemaild naar de gemeente over de reeds toegezegde oversteekplaats. Tot nu toe tot 
ergernis geen enkele reactie ontvangen. Tevens is de dorpscoördinator gestopt.  

Voorstel: verzoek of Sabine mail wil sturen naar de gemeente. Plan was toegezegd, geen 
actie, geen reactie op mail. Astrid zal Sabine vragen een mail te sturen.  

Andere mogelijkheden? Landelijk initiatief, hekken/pionnen  plaatsen? Marjet zoekt dit 
initiatief uit.  

Ouderparticipatie: 

Er is een info/ aanmeldformulier gemaakt door Sabine. Het plan is om dit uitdelen in eerste 
periode van schooljaar. Info werkgroepjes, uitnodiging tot meedenken. Naast geprint 
formulier op termijn ook digitaal aanmeldformulier ? Stukje in Even Bijpraten is goed 
ontvangen.  

Volgende vergadering: 

In principe was deze vergadering de laatste van dit schooljaar.  Eventueel nog extra als Elsa 
vanuit de GMR mededelingen heeft.  Volgende keer na de zomer.  

Onder voorbehoud 14 september, voorkeur eerst digitaal houden. 20:00 teams.  

 

 

 

 

 


