
 

MR BS ’t Karregat 

MR-vergadering, 5 november 2020 

Locatie: Microsoft Teams vergadering 

Aanwezig: Anne (OMR), Geert (OMR), Martijn (OMR), Roel (OMR), Marjolein (PMR), Ellis (PMR), 

Ilona (PMR), Monique (PMR), Jasper (directie) 

Afwezig: Anneke (directie) 

 

Notulen 

 
 

Onderwerp Wie 

1. 
 

Opening en goedkeuring agenda 
Marjolein heet iedereen welkom en opent de vergadering om 19.30u. 

 
 

2. 
 

Notulen 22 september: openstaande actiepunten 

Ilona heeft bij de GMR geïnformeerd over de Salto MR cursus. Het is nog niet 
duidelijk wanneer deze gehouden gaat worden, GMR gaat navraag doen 

Notulen zijn eerder al via e-mail goedgekeurd 

 
 

3. 
 

Taakverdeling: Secretaris, voorzitter. 
Het voorzitterschap blijft voorlopig bij Marjolein liggen. Notuleren wordt om de 
beurt gedaan. Martijn notuleert vandaag, Marjolein maakt een schema voor de 
volgende vergaderingen. 

 
 

4. 
 

Mededelingen directeur 
Update Corona maatregelen 

• De huidige Corona maatregelen in de school zijn voldoende, er zijn geen 
nieuwe maatregelen nodig. Dit komt onder ander doordat er voldoende 
ruimte is en iedere klas een eigen buitendeur heeft. Externen binnen 
het schoolgebouw (zoals ouders) worden tot een minimum beperkt. 
Voor onderwijs-ondersteunende personen wordt soms een 
uitzondering gemaakt. 

• De directie spreekt zijn zorg uit over het contact tussen school en 
ouders nu de ouders het schoolgebouw niet in mogen. Dit kan 
gedeeltelijk opgevangen worden met de Parro app. 

• Tot nu toe is er weinig uitval geweest van leerkrachten. Het is niet nodig 
geweest om klassen te verdelen of naar huis te sturen. Het draaiboek 
ziekteverzuim blijft geldig. Dit is vorig jaar met ouders en leerkrachten 
gedeeld. Er is wel een maximum aantal kinderen per lokaal. Dit maakt 
verdelen iets lastiger. 

• Het online onderwijs wordt weer klaargezet. Zo kan het meteen worden 
ingezet indien nodig.  

Personeel 

• Er waren mededelingen over lopend zwangerschapsverlof en re-
integratie 

Visietraject Karregat 

 
Jasper  



• Het visie traject is overgegaan in de volgende fase, waarin de focus ligt 
op de leesvaardigheid. Vanuit de school zal hierover tzt communicatie 
met de ouders volgen. 

• Het schoolplan 2020-2024, jaarplan en begroting 2021 zijn alledrie nog 
in ontwikkeling. Bedoeling is om het schoolplan en de begroting vast te 
stellen als de directeur  terug is (februari). Het jaarplan zal al eerder 
vastgesteld worden. Jasper laat op korte termijn aan de MR weten 
wanneer we de stukken kunnen verwachten 

Overige mededelingen 

• De school heeft een aanvraag gedaan voor de ‘inhaal subsidie’. Deze 
subsidie van het rijk is bedoeld om achterstanden die opgelopen zijn 
door de Corona sluiting in te halen. De subsidie is toegekend. Het gaat 
om activiteiten die buiten schooltijd plaatsvinden en de verbinding 
tussen school en thuis moeten bevorderen (bijv. bijles). Jasper 
communiceert binnenkort meer details naar MR en ouders. 

• De Parro app is in gebruik genomen. Deze app vervangt de klasbord 
app. Parro zal gebruikt worden voor de dagelijkse communicatie met de 
ouders. Formelere communicatie zal via e-mail blijven lopen. 

• Er is een sponsorloop gehouden. Dit is een groot succes geweest, met 
een mooie opbrengst. Deze opbrengst gaat gedeeltelijk naar een goed 
doel en gedeeltelijk naar spullen voor buitenspeelactiviteiten. Als al het 
sponsorgeld binnen is, zal de hoogte van het uiteindelijke bedrag met 
de ouders gecommuniceerd worden. 

5. Visietraject Omnio 

• De Omnio groepen zijn dit schooljaar overgegaan op een systeem van 3 
dagen basisstof en 2 “Omnio-dagen”. Tijdens de Omnio dagen wordt er 
groepsoverstijgend gewerkt, bijvoorbeeld met reken- en taalpleinen. 
Later zullen er ook kindgesprekken plaats vinden en zal er aandacht zijn 
voor executieve vaardigheden. 

• Er is meer aanbod gekomen voor HB leerlingen op de reguliere 
basisscholen in de regio. Hierdoor loopt het aantal aanmeldingen terug 
en wordt onderzocht of Omnio zich in de toekomst meer zal gaan 
richten op de “dubbel bijzondere” leerlingen. Bijvoorbeeld 
hoogbegaafde leerlingen met een disharmonisch profiel of een 
combinatie met ADD, autisme etc. Dit moet nog verder uitgewerkt 
worden. 

• Omnio wordt vanaf januari 2021 formeel een aparte afdeling van 
basisschool ’t Karregat. Dit betekent o.a. een eigen jaarplan en eigen 
begroting. 

• Dit heeft ook gevolgen voor de structuur van de medezeggenschap. Er 
ligt een voorstel om voor Omnio een thema- of deelraad te vormen. 
Deze raad geeft advies aan de MR over Omnio specifieke onderwerpen. 
In de MR hebben, net als nu, één vertegenwoordiger van de ouders en 
één van de leerkrachten zitting. De deelraad zal aangevuld worden met 
ouders/leerkrachten vanuit Omnio. De MR heeft in de vergadering de 
directie het groene licht gegeven voor verdere uitwerking. Het 
definitieve MR besluit zal genomen worden op basis van dit voorstel. 
Jasper zal het voorstel midden december naar de MR sturen, zodat er in 
de MR vergadering van 7 januari een beslissing genomen kan worden. 

• Het visietraject Omnio is wat vertraagd door Corona (er waren andere 
zaken die urgenter waren) 

Jasper 



6. Jaarverslag 
Het concept jaarverslag is aangeboden aan de MR. Na een paar aanvullingen en 
correcties is het jaarverslag goedgekeurd en zal het op de website geplaatst 
worden. 

Geert/
Martijn 

7. Speerpunten MR 
Er zullen dit jaar 3 speerpunten zijn waar de MR zich mee bezig gaat houden 
(naast de reguliere taken): 

• Verkeersveiligheid rondom de school 

• Bibliotheek 

• Ouderbetrokkenheid 
 
Status: 
Verkeersveiligheid: Anneke zou de wijkagent informeren. Ilona stuurt een e-
mail aan Jasper met daarin onze zorgen rondom de verkeerssituatie 
Bibliotheek: Er is een initiatief voor ‘bieb-tasjes’, maar status is niet helemaal 
duidelijk 
Ouderbetrokkenheid: het verbeteren van de ouderbetrokkenheid was al lastig, 
maar is nu door de Corona maatregelen nog lastiger geworden. Ons doel als MR 
is dat we willen zorgen dat er plannen klaar liggen om activiteiten weer op te 
pakken als de maatregelen weer versoepeld zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Rondvraag 

• Update Sinterklaas en Kerst: er wordt gewerkt aan alternatieve 
vieringen. Voor Sinterklaas wordt gewerkt aan een video waarin 
Sinterklaas de kinderen toespreekt. De onderbouwleerlingen krijgen 
een persoonlijke boodschap. Er gaat ook een groepswerk voor 
Sinterklaas gemaakt worden. Voor Kerst wordt gedacht aan een 
kerstontbijt of kerst ‘high tea’, aansluitend op de schooltijden zodat er 
minder vervoersbewegingen zijn. Er zullen dit jaar helaas géén hapjes 
door de kinderen van huis meegenomen worden. 

• Er zijn van ouders vragen binnengekomen over het feit dat er in Omnio 
dit jaar geen groep 3 is. Antwoord Jasper: Er is bewust gekozen om dit 
jaar geen groep 3 te draaien in Omnio omdat er te grote verschillen zijn 
tussen de leerlingen. Daarom wordt dit jaar gewerkt met een pilot 
waarbij groep 3 leerlingen één keer per week mee kunnen draaien in 
Omnio groep 4. Hier krijgen ze verdiepend/verrijkend werk en is er 
ruimte voor psycho-educatie rondom specifieke problemen van 
hoogbegaafde leerlingen. 

• Er is onduidelijkheid over de toelatingseisen en checklist voor deelname 
aan de plusklas. Er wordt nog gewerkt aan een nieuw protocol voor 
meer- en hoogbegaafdheid met de bijbehorende checklist voor 
toelating. Jasper gaat kijken hoe de komende periode beter overbrugt 
kan worden. 

 

 

9. Sluiting 
Om 21:30u is de vergadering gesloten 

 

 


