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Notulen vergadering MR “de Wereldster” d.d. 27 september 2022 

 

Aanwezig: Tirza Debetz, Sandra Erren, Annelies Huijts, Viviane Denissen 

– de Groot, Maarten Cobben. 

 

Afgemeld: Nanja Bevers, Brenda Lucassen 

 

 
 

 

 

1. Opening 

 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.  

 

2. Notulen 13-6-2022 

 

Geen op- aanmerkingen, notulen worden goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd op de 

website 

 
3. Ingekomen stukken 

Geen nieuwe info. 

 
4. Corona Plan 

Sandra presenteert namens de school het nieuwe Corona Plan. Vanuit Innovo is de afspraak 

dat dit plan vóór 1 oktober met de MR is gedeeld. Het nieuwe plan is in kleurcodes 

opgedeeld: 

- Donkergroen: geen maatregelen; alles is open 

- Lichtgroen: licht maatregelen (bijv. extra aandacht voor handen wassen) 

- Oranje: contactbeperkende maatregelen 

- Rood: scholen zijn niet geheel open 

Het kabinet kan deze maatregelen landelijk afkondigen. Daarnaast bestaat ook de mogelijk 

om de situatie per school in te schalen. Het voornemen is om scholen niet meer te sluiten 

en/of uitsluitend online les te geven. 

 

5. Communicatie start schooljaar 

Informatie voorafgaand aan de start van het schooljaar is door veel ouders gemist. Te laat 

was informatie over de eerste schooldag beschikbaar. Dit bericht was door de leerkrachten 

wel voorbereid en klaargezet in Isy, echter door een storing bleek het bericht verdwenen. Er 

wordt afgesproken dat de volgende keer extra aandacht is hiervoor, en meer in een 

algemeen bericht. Er wordt voor gezorgd dat door alle groepen iets verteld wordt over hoe 

de eerste schoolweek is verlopen. 

 

Daarnaast ook aandacht voor de historie in Isy: Berichten die vóór de zomervakantie zijn 

geplaatst en zijn niet meer zichtbaar in Isy. Ook hier wordt naar gekeken. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
6. Kijkochtend voor ouder 

De mogelijkheden voor een kijkochtend voor ouders wordt besproken. Plan is om ouders een 

aantal keer de mogelijkheid te geven om een kijkje te nemen in de klas van hun kind. Dit zal 

tijdens de inloop plaatsvinden: tussen 08.15 en 08.30. Kinderen kunnen hun werkjes dan 

ouders laten zien en ouders hebben de mogelijkheid om weer in de school te komen. In de 

MR is enthousiasme over dit idee en zal nu verder besproken worden in het team. 

 

7. Veiligheid fietsenstalling 

 Bij de fietsenstalling achter het schoolgebouw zijn beveiligingscamera’s opgehangen. Dit lijkt 

de veiligheid te verbeteren en vernieling te verminderen. Ook wordt nog gekeken naar extra 

verlichting.  

 

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

 

 

 

Volgende MR Vergadering  

Dinsdag 22-11-2022 19:30 uur op de school. 

 

 

 


