
 
 

 
Rotterdam, 12 maart 2021 

 
Datum: dinsdag 9 maart 2021 
Tijd:  16.00u – 17.30 uur 
Locatie: Valentijnschool 
 
Agenda 
 
1. Opening 
Afwezig: Said, Haluk en Seher 

 
2. Notulen 19 januari 2021 
Goedgekeurd 

 
3. Ingekomen / uitgaande stukken  

Heropening na lockdown 2, GMR. 
Ter kennis aangekomen 
 
4. Mededelingen directie: 
Personeel:       Mededelingen: 

- Verlof Shirly/ Fieke/ Emelie   - Lentekriebels 
- Barend Wouter)    -  Advies VO 
- Jimmy (Fleur)      -  Afscheid 8 
- Medewerker ouderbetrokkenheid  - SOL 

 
Shirly is met verlof. Haar IB-taken worden overgenomen door Sylvie. Op woensdag doet Wendy 
groep 8C. 
Fieke heeft last van haar zwangerschap, haar werkzaamheden zijn aangepast. 
Emelie is zwanger. We zijn in overleg over haar verlof: door corona mag/hoeft een zwangere met 
28 weken niet meer voor een klas, maar de keuze ligt bij de persoon zelf. 
Barend wordt binnenkort weer vader en heeft verlof als vaders. Vervanging is geregeld (Wouter) 
en wordt via Parro gecommuniceerd als het zover is. 
Jimmy heeft vanaf 7 april verlof i.v.m. zijn pasgeboren dochter. Fleur (leer-werk traject) zal de 
woensdag en donderdag groep 4 doen. 
De bekostiging van de medewerker ouderbetrokkenheid zal anders gefinancierd gaan worden. 
 
Lentekriebels  
Wendy heeft twee bijeenkomsten gegeven over lentekriebels. Groep 1-4 namen 3 ouders deel en 
voor groep 5-8 namen 6 ouders deel. 
 
Advies VO 
We hebben kansrijk geadviseerd. De meeste ouders en kinderen waren tevreden.   
We hebben nu de M-toetsen afgenomen en in april de Eindtoets. Een advies kan alleen omhoog 
bijgesteld worden na de uitslag van de Eindtoets en M-toetsen.  
 
Hoe krijgen wij ouders digitaler? 
Eventueel inzet van Sahila.  



We blijven bij ons communicatiemiddel Parro en gaan geen brieven meegeven. Na de laatste MR 
zijn er twee directie-inlopen geweest en een 2x online meeting Lentekriebels. 
 
Afscheid groep 8 
Groep 8 krijgt een afscheid dat past binnen de mogelijkheden en kaders die dan voor ons zijn 
gesteld. We zullen er absoluut een feest van maken. Zodra er meer over bekend is, zullen we de 
ouders daarvan op de hoogte stelen. Helaas mogen er voor mei geen kampweken worden 
georganiseerd. Onze tweede optie valt helaas weg. 
 
SOL 
Ouders kunnen zich intekenen per thema om begeleiding thuis te krijgen. Het is bedoeld voor de 
groepen 1 tot en met 4. Inschrijving loopt via een formulier. Formulier is inmiddels uitgedeeld. 
 
5. Corona- Covid-19  
Tot aan 9 maart hebben we 1 positief besmette leerling gehad. De klas hoefde niet in quarantaine. 
Inmiddels zijn onze richtlijnen aangepast vanuit de RVKO. Wij merken dat veel ouders niet 
bereikbaar zijn, dat is wel lastig met kinderen die een snotneus hebben en opgehaald moeten 
worden. Ook horen wij vaak tijdens de weekend kring hoeveel familie er bij elkaar komt.  
Na een bezoek aan het buitenland is het vijf dagen quarantaine.  

 
6. Schoolpleinen 
Het schoolplein hoofdgebouw is van 8-15 uur van de school, daarna openbaar terrein. Gemeente 
en ontwerper komen met een voorstel. We moeten ons houden aan de gemeentelijk norm. 
Dependance plein loopt via een ander kanaal en daar worden ouders, kinderen en de wijk bij 
betrokken. Er is geen deadline. Er wordt aan gewerkt, maar verder niet heel veel meer nieuws.  

 
7. Formatie/ begroting 2021-2022 
We hebben minder leerlingen, maar net zoveel groepen aangevraagd. Alle groepen 3x, behalve 
groep 8 dat zijn er volgend jaar 2. 
We hopen dat dit goedgekeurd wordt, zodat we leerkrachten ambulant kunnen houden in de 
ondersteuning.  

 
8. Plannen: 

Kindercoaching, oudergesprekken, ouderportaal en verzuimprotocol. 
 
Kindercoaching is opgezet. Sabrina is elke dinsdag op school. Kinderen kunnen worden opgegeven 
via leerkracht of ouder bij IB. 
Oudergesprekken zullen digitaal plaats vinden.  
Ouderportaal is verder dan dat het ooit is geweest. We zoeken naar een goede manier om het bij 
ouders te introduceren, zodat we een grote groep ouders bereiken.  
Verzuimprotocol: zie bijlage. 
graag reactie van MR-leden via de mail één week voor de volgende vergadering. 
 
9. Forms De Gouden Driehoek. (via Parro) 
Via Parro is een formulier gestuurd. Hier hebben 18 ouders op gereageerd. We halen de feedback 
eruit waar we mee aan de slag kunnen.  

 
10. Rondvraag 
Documenten zijn door de tijd niet besproken. Graag feedback via de mail naar Jos voor de 
volgende MR-vergadering.  

 
11. Sluiting om 17.45 uur 
 
 
 
Bijlagen:  
Heropening, GMR, Advies VO, werkwijzers kindercoaching en oudergesprekken,  
verzuimprotocol, ouderportaal, notulen 19 januari. 
 


