
 
 

 
Notulen MR – De Parel 

Datum: maandag 20 december 2021 
Plaats: MS TEAMS 

Tijd: 19.30 uur 
 

Tijd Agenda 
18.00 Opening -  
19.00 Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld 
 Vaststellen notulen:  

- Notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld 
 Ingekomen stukken 

- NPO de Parel -plan 
- NPO-cohortonderzoek 
- MEMO Cohortonderzoek 2021 
- Notulen 3e GMR-vergadering 
- Oplegger ouderbijdrage 

 
 

19.45 Samen met de directie: 
 
Stand van zaken Corona lockdown/opvang: 

- Mocht het zo zijn dat we nog een week langer niet naar school mogen 
schakelen we weer over naar onlineonderwijs. 

- Voor de onderbouw gaat gekeken worden hoe dit verder uitgewerkt 
worden en welke momenten van contact er zullen zijn. 

- Groep 4 t/m 8 zal maandag 10/1 in de ochtend spullen halen in 
groepen en kunnen max 11.00 uur starten met onlineonderwijs. 
Uitgangspunt voor de lessen zal zijn de kernvakken tot 12.00 uur, 
aansluitend een zelfstandige opdracht en gezamenlijk de dag afsluiten. 

- Groep 3. Voorstel is gedaan om deze groep naar school te laten komen 
in shifts. 

 
Noodopvang vanwege de lockdown: 

- Opgave is rond. Er zullen gemiddeld 10 tot 15 kinderen gebruik maken 
van de noodopvang. 

 
MEMO NPO, resultaten 

-  Definitieve evaluatie volgt. Resultaten zijn enthousiast ontvangen 
door het team. Geen opmerkingen vanuit de MR 

 
Contactpersoon identiteit (15 uur) 

- B. zal de contactpersoon te zijn vanuit het team naar de 
Identiteitscommissie. 

 
 
Leerkrachten groep 3 beide uitgeschakeld vanwege Corona 

- Verwachting is dat de leerkrachten na de vakantie weer terug zijn. 
Complimenten aan C. die de lessen heeft overgenomen. 
 

MEMO Cohortonderzoek 2021 
- D. heeft een samenvatting gemaakt en deze toegelicht. Er worden geen 

grote verschillen of aandachtspunten gezien. 
 

 
 

 Vervolg MR:  
- Vervanging N. rollen en verantwoordelijkheden MR: 

J. zal N. vervangen in de MR en neemt de rol als voorzitter op zich. 
 

- Vervanging N. groep 8 
De vervanging is geregeld, overdracht volgt deze week met N.  M. blijft 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

betrokken bij de klas en trekt de musical en de kamp voorbereiding.             
 
 

 GMR: 
- Notulen 3de vergadering is besproken 

 
- Ouderbijdrage 

Bij de Parel is een goede opbrengst van betalende ouders. Gekeken 
gaat worden om met bv een tikkie/mollie  de betalingen te laten 
verlopen. 
 

- Vervanging M. GMR 
V. zal benaderd worden om deze plek in te nemen. 
 

 Rondvraag 
-  Geen 

 
 Volgende vergaderingen 2022 

7 februari om 19.30 uur 
14 maart om 19.30 uur 
4 april om 19.30 uur 
16 mei om 19.30 uur 
20 juni om 19.30 uur  
 


