
 
 

Verslag vergadering MR 28 april 2021 

 

Aanwezig: Marian van Iersel, Jiska Vriens, Marjolein den Dekker, Janey Köhne vanuit directie 

Elise Huibrechtse 

Notulist: Marjolein den Dekker 

 

1. Opening 

 

2. Regioraad, bespreken bestuursformatieplan 

In de regioraad is het effect van de lockdown besproken en het plan voor het 

onderwijs binnen EduMare.  

Het bestuursformatieplan wordt kort besproken. 

Jiska: In de regioraad bespreken hoe de gelden drukken op de kleine scholen.  

 

3. Mededelingen directie 

• Formatie 

Wij starten schooljaar 2021/2021 met 5 groepen i.p.v. 6 groepen. We gaan twee 

combinatiegroepen vormen: groep 3/4 (27 leerlingen) en groep 7/8 (31 

leerlingen). Dit heeft het team gezamenlijk besloten. Er is namelijk een leerkracht 

fulltime beschikbaar om de combinatiegroepen te ondersteunen en dit vinden wij 

heel waardevol.  

In de tweede week na de meivakantie krijgen de ouders een informatiebrief over 

de formatie.  

Na de zomervakantie starten wij ongeveer met 115 leerlingen op De Bosrand.  

 

• Zelftesten 

De zelftesten komen spoedig binnen. Leerkrachten mogen zelftesten gebruiken, 

maar dit is niet verplicht. De zelftesten zijn preventief, als er klachten zijn moet 

er bij de GGD getest worden. 

 

• High Doses Tutoring (HDT) 

High Dosis Tutoring staat voor ‘leren met ouders’. Ouders oefenen 3 keer per 

week een half uur met kleine groepjes kinderen op gebied van rekenen, lezen of 

spellen. Wij zijn geïnteresseerd om hier als school aan mee te doen, omdat het 

goede resultaten oplevert. Verdere informatie volgt nog. 

 

4. Mededelingen team 

De afgelopen periode hebben wij nieuwe plannen opgezet naar aanleiding van de 

resultaten. Wij analyseren de toetsen en maken keuzes voor de eigen groep en kijken 

wat wij nodig hebben om resultaten te verbeteren. Wij presenteren dit vervolgens aan 

het team. 

https://www.obsdebosrand.nl/


Logo3000 voor de groepen 1 t/m 5 is aangeschaft. Hiermee krijgen de leerlingen 

structureel woordenschat met daarin schooltaalwoorden aangeboden.  

 

5. Vragen van de ouders 

• Grootte kleuterklas en toekomstvisie school 

Regelmatig kiezen ouders voor De Bosrand. De redenen waarom ze voor De 

Bosrand kiezen zijn verschillend. De Bosrand heeft een diversiteit aan leerlingen, 

de populatie is een afspiegeling van de maatschappij. De Bosrand loopt terug qua 

aantal leerlingen. Een fusie is nog niet aan de orde. De kleutergroep groeit, we 

eindigen het schooljaar met 31 kleuters.  

 

• Buiten gym 

De gymdocent houdt 1,5 meter afstand met de leerlingen. Indien het weer het 

toelaat, vinden na de meivakantie de gymlessen plaats op het voetbalterrein van 

O.V.V.  

 

• Tevredenheidsonderzoek 

De vraagstelling van sommige vragen in het tevredenheidsonderzoek voor ouders 

zijn lastig in te vullen. De vragen zijn standaard en niet te veranderen voor De 

Bosrand. De resultaten worden gedeeld met de ouders.  

De ouders kunnen de vragenlijst maar voor één kind het invullen. Van tevoren 

moeten ze aangeven voor welke groep ze het invullen. Het liefst zouden ze het 

voor beide kinderen in willen vullen.   

 

• Schoolbijdrage 

Dit jaar vragen wij geen schoolbijdrage omdat er weinig georganiseerd is 

vanwege COVID-19. Indien dit wel weer mogelijk is, vragen wij wellicht een kleine 

schoolbijdrage. Communicatie naar ouders hierover is wenselijk. Elise pakt dit op. 

 

• Vakantieplanning volgend jaar 

De vakantieplanning voor volgend jaar staat op de website. Elise zal de planning 

ook via Social Schools met de ouders delen.  

 

6. Rondvraag 

Marian: Is er al iemand voor het zwangerschapsverlof van Marjolein?  

Momenteel zijn wij druk bezig met het zoeken naar een vervanger. Na de 

meivakantie hopen wij hier snel duidelijkheid over te geven. 

 

7. Vaststelling agenda volgende MR 

Volgende MR-vergaderingen van 19.15 uur tot 20.15 uur via Teams. 

• Donderdag 1 juli 

Marjolein is vanwege haar zwangerschapsverlof hier niet bij aanwezig. Het 

wordt een vervanger gezocht voor de personeelsgeleding. 

 

8. Sluiting 


