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Notulen MR vergadering school Noord 
 

Datum:  23 november 2021 Tijd: 19.30 – 21.30 uur  

 

Aanwezig:      M. Konings, M. van Doorn, M. Weging, S. Geerdink, A. Bekers, C. Geerdink, M. 
Simmelink 

 

Voorzitter:      M. Konings  
Notulist:          M. Simmelink  
  
  
Datum volgende vergadering:  8 februari 2022  

Agenda 

1. Opening 
2. Kennismaking 
3. Vaststellen agenda 
4. Notulen vorige vergadering d.d. 4 oktober 2021 
5. Ingekomen post en mededelingen 
6. Covid-19  
7. Project Noord 
8. Schoolontwikkelingen 
9. GMR 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Marcella die voor het 
eerst aanwezig is als nieuw MR lid. 

2. Kennismaking 

Rondje kennismaking voor Marcella. 

3. Vaststellen agenda 

Agenda wordt vastgesteld. 
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4. Notulen vorige vergadering d.d. 4 oktober 2021 (besluitvormend) 

Notulen 4 oktober 2021 zijn goedgekeurd. 

5. Ingekomen post en mededelingen 

Sten; de website zal opgefrist worden wat betreft notulen MR en bijbehorende documenten. Dat betekend dat 
alle oude info er afgehaald is en dat dit met ingang van heden up to date gehouden wordt. 

6. Covid-19 

Op dit moment is het met de coronabesmettingen vrij rustig op school. Een aantal leerlingen zijn positief 
getest maar het is nog niet noodzakelijk geweest om een hele groep naar huis te sturen. 
Voor de leerling die thuis zit ivm corona wordt thuisonderwijs geregeld binnen de groep. Dit is praktisch erg 
lastig en niet het meest optimaal. Is erg schakelen. 
Als leerkracht ben je op dit moment continu alert. Je kunt elk moment bericht krijgen dat er een kind of collega 
uitgevallen is. 
Op dit moment is de inval een probleem. Alle invalskrachten worden volledig ingezet op dit moment. Als er 
dus ziekte onder het personeel komt kan het zijn dat er een klas naar huis gestuurd moet worden omdat er 
geen inval beschikbaar is. 
De PO raad heeft vandaag nieuwe maatregelen aangekondigd waar Oponoa zich aan moet houden. 
Dit zal nog naar ouders en betrokkenen gecommuniceerd worden. 
Het onderwijs team is zich wel aan het voorbereiden op eventuele maatregelen die vanuit de overheid 
volgende week opgelegd kunnen worden. 

7. Project Noord 

De nieuwe concept tekeningen voor het gebouw zijn klaar en vorige week binnen het team besproken. Daar 
zijn wat aanpassingen in door gegeven. 
Er wordt wel geluisterd naar hoe het team het gebouw wil. 
Op dit moment moet er gekeken worden naar de kleuren van de binnenkant. Daar wil het team graag een 
kleurenspecialist bij. Dit is nu toegekend. 
6 december is daar het eerste overleg mee. 
Er is gesproken over de inrichting van het plein. Daar is nu toestemming bij dat de tuinen van Geerdink hierbij 
mag ondersteunen. 

8. Schoolontwikkelingen 

Carmen heeft de MR op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen waar het team mee bezig is. Dit is gericht 
op het onderwijs op school Noord en hoe kun je dat versterken en verbeteren. 

9. GMR 

Miranda is een paar weken geleden aangesloten bij een open GMR vergadering waar MR leden bij aan konden 
sluiten. 
De GMR is op dit moment met name druk met het onderzoeken van een eventuele fusie tussen Oponoa en 
Sopow in Winterswijk.  
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10. Rondvraag 

Maureen; er zou nog een etentje gepland worden samen met de OR. Schuiven we dit naar volgend jaar ivm de 
huidige coronamaatregelen? Schuiven we door naar volgend jaar. 
 
Monique; sinds begin dit schooljaar is er per klas een telefoon. Hoe bevalt de oudergeleding dat?  Reacties zijn 
positief vanuit de oudergeleding. 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit om 20.58 uur de vergadering. 
 

Actielijst 

Wat Wie Wanneer 

Mailadressen aanpassen van MR 
Noord 

Miranda Zo snel mogelijk 

Google drive opschonen Miranda Voor 1 januari 2021 

Esther vanuit haar rol in de GMR een 
keer per jaar uitnodigen om aan te 
sluiten bij MR vergadering 

Miranda Voor de vergadering van april 
2022 

Etentje plannen met OR.  2022 
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