
Notulen MR-vergadering van basisschool De Empel 

Datum  11 januari 2022 

Plaats  BS De Empel 

Tijd  19.30 uur     

Aanwezig: Anke Wonders, Leon van Boxtel, Thea Donkers, Rianne van Lieshout, Cindy 

Barten en Ilona van Brussel 

1. Opening 
- Vaststellen agenda 

 

2. Notulen 7-10-2021 
- Thea heeft de notulen van 7-10-2021 al op de website laten plaatsen. Thea laat ook 

het jaarverslag 2020-2021 en deze notulen (na goedkeuring) plaatsen. Actie Thea 
- De website is aangepast nav de fusie. De MR documenten zijn op dit moment niet in 

te zien. Anke gaat hier achteraan. Actie Anke.  
- MR cursus: Rianne heeft navraag gedaan bij GMR. Zodra het weer kan en mag komt 

er een cursus en krijgen we hier bericht van.  
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Er komen veel nieuwsbrieven binnen via de mail: als het van toegevoegde waarde is 

dan kan een onderwerp besproken worden.  
- Het mailadres van de MR is veranderd nav de fusie naar mrem@verdi.nl.  
- Ilona kijkt naar het inloggen van de cloudongeving  voor alle MR documenten. Actie 

Ilona 
 

4. Mededelingen De Empel (Leon/ Anke) 
- Studiedagen:  

Studiedag 6 december: Een externe partij zou aan de slag gaan met het team rondom 
Burgerschap. Deze studiedag is anders ingevuld vanwege de Corona maatregelen. Er heeft 
een locatie bijeenkomst plaats gevonden. 
De studiedag van 12 januari is verplaatst naar 4 juli. De studiedag zou een kennismaking 
zijn voor alle Verdi scholen. Kennismaking is nu gedaan dmv een pitch door alle scholen. De 
Empel heeft een filmpje gemaakt met de voor hen belangrijke en kenmerkende pijlers. Het 
filmpje is gedeeld met de MR en gaat mogelijk gebruikt worden voor ouders tijdens 
rondleidingen.    

- Extra vakantieweek: de kinderen waren een extra week vrij. Door het team zijn in 
deze week voorbereidingen getroffen voor mogelijk thuisonderwijs en andere taken 
uitgevoerd. 

- Sinds afgelopen maandag is het onderwijs weer gestart. Het gebruik van de 
zelftesten en mondkapjes vanaf groep 6 wordt in de klas besproken en gemotiveerd. 
Dit gaat goed. 

- Er zijn weer Corona besmettingen in verschillende klassen. Tijdens de eerdere piek 
op school, in november 2021, is in samenwerking met de GGD besloten geen 
volledige klas in quarantaine te doen. De besmettingen waren veelal niet vanuit de 
klas te herleiden.  
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- Ook nu mogen er nog geen ouders in de school komen. Uitzonderingen worden 
besproken. Externen voor extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen worden 
wel toegelaten. Ook ouders die helpen bij schoolactiviteiten zoals bieb lezen.  

- 10 januari ging de nieuwe ketel niet aan en was het schoolgebouw niet verwarmd. Er 
is direct actie ondernomen, maar het duurde even voor het weer warm werd. Dit was 
vervelend voor leerlingen en leerkrachten, maar er was sprake van overmacht. De 
ketel is nu weer opnieuw ingesteld. 

- Juf Thecla, vervanger groep 1-2a, is uitgevallen wegens prive omstandigheden. Er is 
pas langdurige vervanging mogelijk vanaf mei. Het team heeft zelf een oplossing 
weten te vinden met minimale inzet van de vervangingspool. In mei zal een 
evaluatiemoment plaats vinden, indien deze oplossing goed bevalt dan zal dit tot 
eind van het schooljaar gecontinueerd worden. Er is vandaag na overleg met alle 
betrokkenen direct gecommuniceerd met ouders.  

- De inzet van Ankie in groep 1-2a betekent dat activiteiten vanuit NPO middelen 
komen te vervallen. De handvaardigheidlessen (kunst en cultuur) zullen wel 
doorgaan op maandag. Er wordt nog bekeken hoe nu om te gaan met de 
vrijgekomen tijd voor inzet van de NPO middelen.  

- Juf Karlijn is weer gestart in groep 4!        
- Aanmeld dagen: ook vorig jaar waren er geen rondleidingen mogelijk tijdens 

schooltijd. Ouders en kinderen zijn destijds na schooltijd rondgeleid door Anke per 
gezin. Ook dit jaar zullen de rondleidingen na schooltijd plaats moeten vinden. De 
MR oppert dat ook ouders en mogelijk kinderen na schooltijd een rondleiding kunnen 
verzorgen. Ouders uit de MR willen dit graag doen en Anke gaat ook na of de ouders 
uit de OR hiervoor open staan.     

 

5. Evaluatie huidige groepsindeling 
De huidige groepsindeling is besproken en geëvalueerd. De ervaringen van leerkrachten, 
kinderen en ouders zijn positief.  
 
Volgend jaar zal er qua aantal waarschijnlijk weer 6 ½ groep nodig zijn. Er zal weer opnieuw 
gekeken moeten worden naar de groepsindeling. In de volgende MR vergadering zullen de 
aantallen bekend zijn.  
 

6. MR reglement 
Het laatste reglement dateert van juni 2020. Gezien fusie moeten er wijzigingen gemaakt 
worden. Thea vraagt na bij Karin (GMR) of er een nieuw algemeen reglement komt voor de 
MR-en. Agenderen voor volgende vergadering. Actie Ilona.  

 

7. Begroting 
De begroting is er nog niet. Agenderen voor april, ook op de jaarplanning. Actie Ilona. 
 

8. Deep learning 
Leon geeft een presentatie over Deep learning (verdiepend leren) en de 6 bijbehorende 
competenties: 

- Kritisch denken 
- Communicatie 
- Creativiteit 
- Burgerschap 
- Samenwerking  
- Karakter ontwikkeling   

Deep learning ligt in het verlengde van Leren zichtbaar maken en de andere belangrijke 
pijlers (burgerschap en kunst en cultuur) uit het schoolplan van de Empel. Kopgroep 
(Rientje, Mandy en Anke) gaan dit onder begeleiding van trainers verder opzetten. Wat 



betekent deze visie voor de methodegebonden lessen? Dit heeft tijd nodig en daarin moet 
het team meegenomen worden, maar ook kinderen en ouders, zoals dit ook bij Leren 
zichtbaar gebeurt. Er gaan meerdere scholen mee aan de slag naast het cluster. De MR zal 
verder meegenomen worden in dit traject.  
 

9. Planning 2021-2022, tijdstip 19.30 uur 
Datum:  Agendapunten:  

 7 oktober 2021 
 

- Taakverdeling MR 
- Oktobertelling  

11 januari 2021 - Evaluatie huidige groepsindeling  
- MR reglement 
- Deep learning 

17 maart 2021 - Leerlingen aantallen/ groepsindeling  
- Datamuur Cito/ Presentatie 

ontwikkelingsresultaat klassen  
- Begroting 
- MR reglement 

17 mei 2021 - Formatie 
- Definitieve groepsindeling  
- Schoolgids 
- Invulling MR komend schooljaar 

30 juni 2021 - Nieuwe planning  
- Jaarverslag  

 

10. Rondvraag  
Er zijn geen vragen. Volgende vergadering is 17 maart 19.30 uur. 

 

11. Sluiting 
 
Indien er nog vragen zijn n.a.v. de notulen: mrem@verdi.nl 
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