
Notulen MR vergadering 17 maart 2021 

Aanwezig: Raghenie Schotvanger, Mounir Souirti, Chayriel Karia, Herman van Reine, Jolanda van de 

Konijnenburg, Lisette Havekes, Evelijn Warning 

Notulist: Lisette Havekes  

1.Notulen/actielijst 

De notulen worden goedgekeurd. De actielijst wordt besproken. 

2. Ouderenquête, evaluatie schoolsluiting, herstart scholen.  

De resultaten van de ouderenquête over het thuisonderwijs worden besproken. Het algemene beeld 

is positief. Een aantal ouders hebben op- en aanmerkingen gegeven in de enquête, deze worden 

meegenomen in het overleg tussen directie en het personeel, aandachtspunten om toe te passen in 

het huidige onderwijs worden bepaald in overleg met het team. Directie maakt een samenvatting 

van de enquête per leerjaar. Directie deelt de resultaten met ouders via het Gantelnieuws. 

Aandachtspunten die de school oppakt worden ook met ouders gedeeld. De personeelsleden van de 

MR en de directeur zullen een enquête voor het personeel maken.  

3. Subsidie extra hulp in de klas 

Buro Leerlingenhulp gaat binnen de Gantel (groeps)begeleiding verzorgen aan 45 leerlingen uit de 

groepen 3 t/m 8. Dit wordt betaald uit de extra subsidie. De werkzaamheden zullen plaatsvinden 

gedurende de periode van ongeveer 5 april t/m 16 juli. In de meivakantie worden de 

werkzaamheden voortgezet. Er zullen 9 groepen van 5 leerlingen gevormd worden, die allen 18 

ondersteuningsmomenten van 1,5 uur krijgen. 

De werkzaamheden van Buro Leerlingenhulp zullen voornamelijk bestaan uit: 

• Leerlingen aansluiting laten behouden bij het groepsleerproces; 

• Hiaten/achterstanden in kennis en vaardigheden van de leerlingen wegwerken; 

• Vorderingen bijhouden en terugkoppelen aan de inhoudelijke expert van het HCO. 

Er worden materialen gebruikt die ontleend zijn aan en/of goed aansluiten bij de reguliere 

lesmethoden en waar nodig wordt remediërend materiaal ingezet. Ook wordt er aandacht besteed 

aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Regelmatig worden de vorderingen 

besproken met de inhoudelijke expert van het HCO. De begeleiding van de leerlingen zal door RT’ers 

van Buro Leerlingenhulp worden uitgevoerd. Eén van hen is Renate die iedere dinsdag al bij ons 

werkt. 

4.Verkiezingen MR  

Binnen de MR ontstaan verschillende vacatures. Komend schooljaar zullen er 2 vacatures ontstaan 

voor de personeelsleden. Hiervoor zijn al kandidaten. Herman bespreekt met de kandidaten wanneer 

zij zullen toetreden en welk huidig PMR lid zal aftreden. Binnen de ouder geleding zal er komend 

schooljaar 1 vacature ontstaan. Chayriel Karia zal de MR gaan verlaten bij de start van het volgende 

schooljaar. De vacature voor de ouder geleding wordt 6 april 2021 uitgezet via Social Schools. Ouders 

hebben tot 23 april 2021 de tijd om te reageren op de vacature. Het stemmen zal voor 1 juni 2021 

plaatsvinden. De MR onderzoekt op welke manier er Corona-proof kan worden gestemd door de 

ouders.  

5. Rondvraag  

Er zijn geen rondvragen. De voorzitter sluit de vergadering.  


