
Notulen MR vergadering   
09-02-2021, 19.30 – 21.00 uur Online, 

via teams   
   

Voorzitter:   Jozien Winterman  
Notulist: Anita Wissink   
  
    
1.Opening/ Agenda en notulen 
Jozien heet iedereen welkom.  
Zij heeft samen met Marije deelgenomen aan de MR-start cursus.  
Toegevoegde agendapunten: samenwerking MR Welp (10a) en aankondigingsbrief nieuwe 

groep 2 (10b). 
     

  

2. Online onderwijs tijdens lockdown 
Vanuit het team komen er geluiden dat deze lockdown voor kinderen makkelijker de weg 

weten te vinden online maar dat ze moeilijker te motiveren zijn. Er is meer opvang op onze 

eigen school, deels op uitnodiging van het team zelf. Bijna alle leerkrachten waren op school 

voor zowel online lessen als opvang. Zeker bij de kleuters waren veel kinderen op school. 
Online lesgeven was de eerste dagen nog niet mogelijk om dat de wifi in de nieuwbouw nog 

niet op orde was.  
Vanuit de oudergeleding wordt te kennen gegeven dat het prettig was dat de online 

momenten op vaste tijden en 3x per dag (vanaf groep 3) waren. Het weer en het 

voorspelbare waren misschien ook factoren voor de motivatie van kinderen. 
  

3. Financieel jaarverslag obs de Zwaluw 
Er komt geen school specifiek financieel jaarverslag maar een school specifiek deel van het 

algemene financiële jaarverslag van OPO. Dit moet voor 1 juli klaar zijn en wordt vooraf door 

de directie van de school en de financiële commissie van de GMR besproken. Dit punt komt 

op 1 juni weer op de agenda. 
  

4. Onderhoudsplan nieuwe school 
In 2017 is er tussen de gemeente en OPO een afspraak gemaakt voor onderhoud aan 

schoolgebouwen. Hierin is geen geldstroom voor onderhoud meegenomen. Dit contract is 

voor 15 jaar. Aangezien de Zwaluw in een nieuw gebouw zit en hier wellicht de eerste jaren 

geen onderhoud nodig is (dat door de bouwaannemer uitgevoerd gaat worden), gaan 

beide partijen opnieuw met elkaar in overleg.  
Er komt een borgdocument waarin afspraken over o.a. BHV, Brandweer, ARBO zaken 

vastgelegd gaan worden. 
Het onderhoud van het plein is voor rekening van de VVE (vereniging van eigenaren). Er is 

overleg over het aanbrengen van een hek rondom het plein en onderhoud van de 

buitenruimte. 
 

  

5. Identiteit van de school 
Beide scholen in het gebouw houden hun eigen identiteit. Waar mogelijk en wenselijk worden 

zaken samen geregeld. De onderlinge communicatie is goed! 



Wellicht is het een idee om voor de Zwaluw samen met team, een aantal ouders van zowel 

MR als OR hierover te sparren op welke manier de school deze identiteit kan uitdragen.  
Er moet een moment gepland worden om dit te doen.  (voorzitter MR/OR/directie) 
 

  

  

6. Nieuwe school / Verkeer 
Aangezien hier nog niet veel over te melden is, schuift dit punt door naar de volgende 

vergadering. 
  

  

7. Mededelingen vanuit het team 
Er zijn plannen in de maak voor het innoveren op het gebied van programmeren van o.a. 

robots. 
Er komt een ‘Activitywall’ in school waar kinderen op een actieve manier zich leerstof eigen 

kunnen maken. Hiervoor is de Zwaluw een ‘pilot’ school. 
Cito: in overleg met de bovenschoolse IB-ers is besloten dat school zelf kiest wanneer de Cito 

Midden toetsen worden afgenomen. Deze vinden op de Zwaluw een week na de 

voorjaarsvakantie plaats. De uitkomsten van deze toetsen zijn een soort 0-meting voor het 

team om op verder te kunnen borduren.  
Met de nieuwe methode Engels wordt na de voorjaarsvakantie schoolbreed gestart. Er is al 

het een en ander uitgeprobeerd tijdens de online lessen. 
    

  

8. Mededelingen GMR: Hermi & Rianne  
Het concept vakantierooster is niet te vinden in de documenten van de GMR. Deze wordt 

toegestuurd door de directie.  
Schoolzwemmen zal van het lesrooster verdwijnen. Dit i.v.m. de hoge kosten (denk o.a. aan 

vervoer) Vanuit de directie zijn er nog wel creatieve ideeën over de invullen van deze uren. 
16 februari is de volgende GMR-vergadering. In de vorige vergadering is de begroting 

goedgekeurd. De GMR is nog op zoek naar een ouderlid voor het dagelijks bestuur. 
  

  

9. Punten voor de nieuwsbrief  
Oproep nieuw MR ouder lid vanaf volgend schooljaar. 
Notulen online vanaf januari op de website. 
De verkeerssituatie wordt de komende tijd nauwlettend in de gaten gehouden.  
  

  

10. Rondvraag / Afsluiting 

a Samenwerking MR Welp: de MR van de Zwaluw gaat  een voorstel doen richting 

MR van de Welp om nader kennis te maken met elkaar. Waarschijnlijk wordt de 

datum hiervan gepland in het nieuwe schooljaar. Dit punt komt de volgende keer op 

de agenda.  

b Groep 2 brief: na een kleine aanpassing wordt deze door de directie verstuurd. 

 

   

   



  

  
Agendapunten: 

Samenwerking MR Welp 

Verkeerssituatie rondom school. 

Nieuwe leden MR (team en ouders) 

1 juni: financieel jaarverslag 

  


