
 

 

 

 

Notulen MR vergadering  
  

Datum bespreking: 26-01-2021    

Plaats bespreking: Online via MS Teams Opgesteld door: Sven van Roij 

Aanwezig: Herman, Fieke, Lara, Wendy, Ilse 
Amy, en Sven  

Afwezig: Karin, Amy is terug van verlof en neemt 
Karin haar plaats in. 

   

Punt.:   verslag:   actie:   

1. Opening 19.00u       

2. Actiepunten uit de vorige notulen: 

• Kledingvoorschriften, komt terug op agenda 

Fieke 

3. Ziekteverzuim 
Herman geeft een toelichting. 
 
In het kalenderjaar 2020 heeft de Vijf Eiken er een ziekteverzuim van 7.8%. Dit is 
met name veroorzaakt door twee langdurig zieken (4,5%).  
Het regulier ziekteverzuim zit onder 1,5%.  
Eén collega is aan het re-integreren. Eén collega valt eind januari gedurende 
enkele weken (2 a 3) uit door een ziekenhuisopname.  

 

4. IKC 
Wat is de status van het integraal kindcentrum? Herman geeft een toelichting. 
 
Er lopen 2 grote lijnen: 

1) Samenwerking met Humankind, uitwisseling van mensen voor de 
taalontwikkeling van taalarme leerlingen (pre-teaching). Dit traject krijgt 
een uitbreiding na de scholenopening. 

2) Hoe gaan we het traject ‘lanceren’ naar buiten toe. Humankand en de Vijf 
Eiken blijven twee losse organisaties. In het eigen beleid en leiding komt 
geen verandering. Als ‘unique selling point’ is het IKC wel een mooie pijler 
naar buiten toe. Marcel wordt meegenomen in deze gedachtegang, o.a. in 
de naamsontwikkeling.  

 

5. GMR 
Er is wat moeizaam contact tussen MR-GMR. Fieke heeft vooralsnog geen overleg 
gehad met GMR, we komen hier de volgende vergadering op terug.  
 
Heeft Lolkje een mogelijkheid en behoefte om in te klikken bij het punt ‘GMR’ in 
de MR vergadering? Fieke vraagt dit na.  

Fieke 



 

 

6.  Werkgroep bewegend leren: 
Amy geeft een toelichting: De werkgroep is vorige week woensdag weer bijeen 
gekomen. Bij Humankind werken ze met een methode  welke bruikbaar is voor de 
onderbouw, mogelijk kunnen we hier samen met aan de slag. Een extra methode 
voor bewegend leren binnen de klas is niet wenselijk vanuit het team, integratie in 
de lessen wél.  
 
De onderbouw gaat een pilot starten met Fit & Vaardig. Er komt een map in 
SharePoint om activiteiten onderling te delen met collega’s. Hierin worden BEG en 
bewegend leren ideeën geplaatst.   

 

7. Project kindgericht werken: 
Wat is de status van deze onderwijs ontwikkeling? De PMR geeft een toelichting. 
 
Er is vorige week een bijeenkomst geweest met de stuurgroep en Nicole van 
‘Onderwijs van Binnenuit’ om te kijken wat mogelijkheden zijn. Er stonden diverse 
vragen open vanuit het team, hier is positieve response op gekomen. Team en 
Nicole zien een samenwerking zitten.  
 
Het MT gaat 29-01-‘21 in overleg om te kijken hoe zij Nicole praktisch in willen 
zetten (studiedagen/middagen, dag(deel) per week, etc).  
 
Op 22 februari is de tweede (digitale) teambijeenkomst met Nicole tijdens de 
reeds geplande studiedag.  

 

8. Team (T)Rots 
Sven geeft een toelichting. 
 
Op de Vijf Eiken werken we aan kindgericht onderwijs.  Naast de reguliere lessen 
zorgen we ook voor maatwerk bij leerlingen die daar behoefte aan hebben. 
Inmiddels kent u de 'Breinplein' en 'Breinbrekers'. Na de carnavalsvakantie start 
voor diverse leerlingen uit groep 7 en 8 een nieuwe (pilot) groep: 'Team(T)Rots'.  
 
In deze klas verwelkomen we leerlingen die meerbegaafdheid tonen op praktisch 
gebied. Deze leerlingen gaan werken aan een persoonlijk doel in de eigen klas. Zij 
sluiten elke donderdagmiddag aan bij Team(T)Rots om aan een praktische 
opdracht te werken. Vanuit de Vijf Eiken ondersteunt Sven deze klas. Jürgen van 
Gorkum zal vanuit Egel&Co diverse gastlessen verzorgen en het Team zal ook gaan 
samenwerken met diverse lokale organisaties. 

 

9. Corona 
Bij de onderbouw is écht onderwijs van afstand geven lastig. Er is een weektaak en 
een inlogmoment voor voorlezen. De zelfstandigheid van de leerlingen in de 
onderbouw is laag, er wordt dus veel van ouders verlangt. De leerkrachten in de 
onderbouw hebben alle begrip voor de thuissituatie.  
 
De zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding geven aan dat het contact 
via de webcam prettig is, een grote vooruitgang in vergelijking met de eerste 
lockdown.  
 
In de hoge middenbouw en bovenbouw is de vaardigheid en betrokkenheid van 
leerlingen behoorlijk groot. Wel is het merkbaar dat ‘de rek’ er uit is. 
Spanningsbogen zijn korter aan het worden. 
 

 



 

 

De oudergeleding maakt nog een compliment voor de wijze van het 
thuisonderwijs in tweede lockdown; er wordt geluisterd, meegedacht en aandacht 
gegeven aan alle leerlingen.  

10. Rondvraag/overige 
- De notulen staan (nog) niet op de website en de App. Sven gaat hier 

achteraan.  
 

 
Sven 

   Agenda punten / ACTIELIJST        

 23 maart 2021: extra agendapunt ‘kledingvoorschriften de Vijf Eiken’  

 31 maart 2021 gezamenlijke bijeenkomst GMR/ MR Klankhof Etten-Leur.  

 


