
Notulen MR-vergadering 8 december 2020 

Opening 
Helaas startten we met wat verbindingsproblemen. Gelukkig was een aantal MR- leden bereid om 
snel naar school te komen.  
 
Rondvraag 
Geen vragen  
 
Mededelingen secretariaat 
Notulen / actielijst september 2020 goedgekeurd 
Ondersteuningsplanraad PPO: vanuit de Valentijnschool twee namen doorgegeven. 
 
Mededelingen directie 

- Verandering van leerkracht in groep 8 
Door een verschuiving binnen groep 8 is er binnen de school op meerdere plekken geschoven. We 
hebben het goed kunnen oplossen door de inzet en flexibiliteit van onze collega’s.  
Vraag vanuit ouder: is het verstandig om een nieuwe leerkracht in groep 8 te plaatsen?  
Wij kijken altijd naar wat het beste is voor een groep en collega en helaas pakt het heel af en toe niet 
goed uit. Maar door adequaat te handelen hebben we het voor de groep en collega positief kunnen 
ombuigen. 

- Team in Beeld / IPB / Schoolontwikkeling 
Wij voeren met onze collega’s ontwikkelgesprekken om ons team goed in beeld te krijgen. Wat drijft 
je? Waar ligt jouw ontwikkeling? Welke hulpvraag heb je? 

- Studiedag 6 november 
Begrijpend lezen en luisteren stond centraal. Hoe kunnen we met elkaar onze opbrengsten 
verhogen? Ook hebben we ervaren hoe het is om een taalachterstand te hebben en hoe je daar als 
leerkracht het beste mee om kan gaan. Was een inspirerende ochtend. 

- Pleinen 
Om het plein bij het hoofdgebouw te kunnen starten gaan we ook in gesprek met buurtbewoners. 
Voorplein zou rond de zomer van 2021 klaar moeten zijn. De tekening is meegestuurd bij de agenda. 

- Kamp 
NIET DELEN: We zijn aan het kijken naar een mogelijkheid om toch drie dagen op kamp te kunnen 
gaan met groep 8. Dat zou 26-27 en 28 april zijn. Maar alles valt of staat met de ontwikkeling rondom 
Covid 19. 

- JOP 
Meegestuurd bij de agenda. Advies over wat er binnen het schoolgebouw beter kan. 

- December feestmaand 
Door de persconferentie van meneer Rutte is kerst anders verlopen dan we hadden gepland. 
Gelukkig kon het Sint feest wel gewoon doorgaan. Van onze collega’s vraagt het veel omdenken. We 
merken dat we daar steeds beter in worden. 

- Week van de mediawijsheid en kindermishandeling 
In de klas is hier extra aandacht aan besteed. Ouders geven aan dat ze het prettig zouden vinden om 
hiervan op de hoogte te zijn. Via een Parro een bericht dat we hier aandacht aan besteden in de klas.  

- Jeugd-educatiefonds 
Er zijn veel organisaties die goede dingen doen voor onze kinderen. Er gebeurt veel op het gebied 
van armoedebestrijding. Als school kijken wij waar we aan mee doen en waar niet. Met altijd het 
kind voorop. 
 
 
 
 



- Datalek  
In groep 5 tot en met 8 nemen wij bij de leerlingen een vragenlijst voor Zien af (sociale 
emotionele ontwikkeling). De kinderen hebben die lijst op hun Chromebook ingevuld na het 
krijgen van een gebruikersnaam en wachtwoord. Een leerling heeft dit onthouden en heeft 
ontdekt dat hij daarmee bij Parnassys kon inloggen. Directie en betrokkenen hebben dit direct 
opgepakt met het bestuur en is er gehandeld volgens de regels en afspraken.  
We zijn nu op zoek naar een nieuwe manier van inloggen waardoor dit nooit meer kan gebeuren.  
 
Tristan is vader geworden van een zoon Otis. 
Jimmy is vader geworden van een dochter Fien. 
 
- Uitbreiding 
Roos de Pachter komt in januari weer terug naar de Valentijnschool (ondersteuning in de zorg) 
Sabrine komt als kindercoach werken op de Valentijnschool 
 
- Covid 
75 leerkrachten zijn getest waarvan 10 leerkrachten positief. 
3 leerkrachten moesten in quarantaine vanwege intensief contact met een positief besmet 
persoon.  
Er zijn drie positief besmette leerlingen geweest in groep 7/8.  
Voor ons als school is groepsbezetting de prioriteit geweest. Veel passen en meten, maar we zijn 
tevreden hoe we alles hebben kunnen opvangen. 
Wij volgen de beslisboom voor ouders, leerlingen en collega’s.  
We ventileren door de ramen open te zetten en de verwarming hoger te zetten. Er komen vanuit 
de RVKO aanpassingen richting ventilatie op scholen. 
 
- Parro, Ouderportaal, voortgangsgesprekken 
Ouders worden gemist. Wij vonden het echt heel spijtig dat de voortgangsgesprekken niet door 
konden gaan zoals we dat graag wilden. Ouders geven aan veel informatie te missen. Met de 
ontwikkelgroep Educatief Partnerschap gaan we kijken wat we kunnen doen.  
Bij ouders leven een hoop emoties, die wij zeker begrijpen, maar helaas ook aan regels vast 
zitten.  
Parro wordt veel gebruikt, maar voelt voor ouders wel als afstandelijk. Het is wel ons 
communicatiemiddel en we willen dat zo positief mogelijk in zetten. Hoe kunnen we een betere 
verbinding maken met de ouders?  
Ouderportaal is in ontwikkeling. We gaan met de ontwikkelgroep richtlijnen opstellen hoe we 
met Ouderportaal om kunnen en willen gaan. Helaas biedt Ouderportaal niet alle gegevens die 
ouders wel graag zouden willen zien. Wij gebruiken Malmberg als registratiemiddel en niet 
Parnassys.  
 
- Analyse leerlingenaantal 
We hebben minder leerlingen dan vorig jaar: door verhuizing, andere school, speciaal onderwijs. 
Hoe kunnen we de school zichtbaar maken in de wijk? Als school mogen wij geen reclame 
maken, maar ouders mogen dit wel. We zitten nu op 487 leerlingen. Veel peuters worden thuis 
gehouden: 110 peuters, maar er komen er maar 70. 
 
- Sluiting 
Ouders krijgen als kerstgeschenk een mooi boek om onze waardering te tonen voor hun inzet 
van afgelopen jaar. En ook nu weer komt er een hoop op de schouders van onze ouders (tweede 
lockdown) 
 
23 januari en 9 maart zijn de volgende MR-vergaderingen.  


