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1. 90 dagenplannen team. Hoe verloopt dit? 
90dagenplannen zijn veranderd in OOT’s. De      
90dagenplannen waren altijd erg veel tekst, niet       
doorheen te komen, heel uitgebreid. We zijn nu gaan         
werken met OOT’s (hele concrete, heldere      
overzichten) voor kwaliteitszorg, rekenen en lezen.      
Deze 3 plannen zijn helder gefornuleerd en was een         
opdracht vanuit inspectie. Vanuit een stukje visie is        
ook gekozen om alle kinderen weer gewoon op        
hetzelfde moment te laten toetsen. Eerst was       
gekozen om kinderen dit op het moment te laten         
maken als ze hier aan toe waren. We gaan dit dus           
terugdraaien.  

  

2. Opstarten school 
Iedereen is tevreden over het verloop hiervan. Vooral in 
de bovenbouw zijn alle regels prima na te leven. In de 
onderbouw: Alleen de lange dagen worden als erg lang 
ervaren en 1,5 meter afstand houden is in unit 1-2 niet te 
realiseren. De rest van de opstart is prima verlopen.Halve 
klassen werkt goed. Continurooster wordt door veel 
leerkrachten (vooral fulltime) als pittig ervaren, omdat er 
nu geen pauze is voor leerkrachten. Er is nog weinig 
bekend over 8 juni. Dit hopen we zsm te communiceren. 
We wachten hierbij op kaders van de PO-raad.. 
 
 

  

 



 
3. Inspectiebezoek 2 juni 

Inspectie komt niet naar school, maar school moet alle 
documenten aanleveren en dit zal waarschijnlijk via een 
online gesprek gaan plaatsvinden. Nog niet bekend of dit 
2 juni gaat zijn of dat dit wordt opgeschoven.  

  

4. Formatie 
Formatie is afgetikt. Weinig veranderingen. Erik van Lier is 
de leerkracht die afgespiegeld moet worden ivm kleinere 
aantallen. Helaas betekent dit dat de school dus afscheid 
moet nemen van Erik. 
Unit ⅚ bestaat volgend schooljaar uit 2 groepen. Robert 
en Geert zullen samen in de 3e groep ⅞ staan. 

  

5. Werkverdelingsplan 
Johan stuurt dit plan richting MR, zodat dit op de laatste 
bijeenkomst dit schooljaar bekeken kan worden.  

  

6. Voortgang Brood & Spelen & Schoolfruit 
Eigenlijk zou er in februari een tussenevaluatie 
plaatsvinden met Brood en Spelen. Ivm Corona is deze 
afspraak niet meer doorgegaan. Na kerst zijn we minder 
tevreden. Contact met regiomanager wordt op 
teruggekomen.  
Schoolfruit: wegens Corona en financiële situatie willen 
we naar primaire rol kijken en kijken of het schoolfruit 
terug kunnen leggen bij ouders. De school wil dit gaan 
loslaten. Gezonde snack (stuk groente of fruit) zelf mee 
laten nemen door kinderen. Dit is nu namelijk prima 
geregeld, dus zou moeten kunnen.  

  

7. MR verkiezingen uitslag 
Ymke Jacobs en Anique Hinssen zijn nieuwe MRleden die 
Esther en Mike zullen vervangen. Deze worden in de 
laatste bijeenkomst uitgenodigd, zodat ze volgend 
schooljaar meteen vanaf het begin kunnen deelnemen.  
Nadia Jacobs wordt benaderd om volgend schooljaar een 
paar bijeenkomsten bij te wonen om wellicht de taak van 
Danielle na volgend jaar over te nemen.  
18 juni om 16.00 
 

  

 



 
8. Volgende vergadering   
9. Rondvraag 

Professioneel statuut wordt naar MR gestuurd en wordt 
op volgende vergadering op teruggekomen.  

  

10. Sluiting   
 

 

Contactgegevens leden van de MR: 
 

Michael Janssen  : michael.janssen@kerobei.nl 
Geert Deenen : geert.deenen@kerobei.nl 
Myra Evers : myra.evers@kerobei.nl  
Simone Moldenhauer 
Esther Billekens  
Mike Kantering  

: simone.moldenhauer@kerobei.nl 
: esther.beurskens@live.nl 
: kantering@gmail.com 

Danielle Crezee : crezee.danielle@gmail.com 
 

 

 
 

Overige contactgegevens: 
 

Voorzitter OV 
Rob Benders 

 
regentag@hotmail.com  

 
Secretaris OV 
Ramon Thijssen 
 
GMR 
Bart Klerken 

 
 
huisjethijssen@icloud.com / rthijssen@viecurie.nl  
 
 
gmr2@kerobei.nl 

 
Notulen op de site 
Robert Canters 

 
 
r.canters@passepartout.kerobei.nl  
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