
 

 

OBS ’t Jok – Hoorn 
Gewoon gelukkig zijn aan de rand van bos en duin. 

Notulen MR vergadering 

Datum: 7 januari 2021 

Aanvang: 19.45 uur 

Via teams. 

Afwezig: - 

1.Opening: Iedereen de beste wensen 

2.Notulen 7 januari is ok. Aanvulling op de plusklas. Juf M zit in een stuurgroep speciaal voor 

hoogbegaafde kinderen en kijkt hoe ze plusklas eventueel anders kunnen opzetten bij minder 

kinderen. 

3.Corona en opstart school online: er waren wat haperingen. 

Conclusie: vorige opstart verliep soepeler. 

Dit wordt in het team terug gekoppeld en over nagedacht. 

Er is ook een vraag hoe het kan dat er zoveel kinderen op school zijn. Loes legt uit wat daar de 

reden van is. 

Ouder heeft vragen over het schrijfonderwijs. 

De Iep toetsen moeten voor maart afgenomen worden, we gaan er vanuit dat dit nog haalbaar 

is. 

4. Overdracht VO:  Na de Iep toetsen eind april/mei worden de kinderen doorgesproken (een 

warme overdracht) ook is er een overdracht naar Harlingen. Dit wordt als prettig ervaren door 

het Simon Vestdijk. 

5. Ouderbetrokkenheid/koffieronde: Er was een enquête door H. samengesteld hij vraagt zich 

af waarom die nog niet rond gestuurd is? Waarschijnlijk een miscommunicatie. H. deelt hem 

met Loes en dan wordt hij rondgestuurd. 

6.Nieuws OR: geen, team: er is een wisseling geweest maar is al besproken in een tussentijdse 

MR, GMR: De begroting is rond van 2021 tot 2024 

7. Vaste punten communicatie en nextlevel: Het Jok op  Facebook is positief misschien toch 

kinderen laten zien.  

De brieven vanuit school worden niet altijd als compleet ervaren door ouders. Laten we er 

omdenken dat wij vanuit school zaken  vanzelfsprekend vinden maar dat voor ouders vaak niet 



 

 

zo is. Beter te veel informatie over bijv. wel of geen eten mee, tijden en dat soort dingen. Dit 

wordt besproken in het team. 

8. Identiteit OPOT: Er wordt gewerkt aan een vacature voor een bovenschools directeur.   

Er is overleg over het huisvestingsplan daarin wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van het 

onderwijs op TS. Ze zijn in gesprek en dat komt terug in MR en GMR. 

De MR komt nog met ideeën  

9. Rondvraag: geen vragen. 

10. Volgende bijeenkomst: H. maakt dan de notulen, we beginnen altijd om 19.45, we kunnen 

dan kijken naar de enquête over de koffieronde, datum 18 februari  

 


