
Vergadering MR ‘t Klinket                                          29 maart 2021 
Aanwezig: Martien le Clercq, Annemiek van Noort, Louis Reijnhoudt, Wendy Duijm, Marianne 
Meijers, Elmy Leendertse-Osté (notulist). 
Afwezig: Danitsja van der Veer. 

 

1. Opening 

Louis opent de vergadering, via Teams. 
 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering (7 dec. 2020) worden goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen / ingekomen stukken 

* verkiezing OPR Kind op 1: de MR mag als orgaan stemmen. We bespreken de kandidaten en 
brengen onze stem uit.  
 
* Corona: de scholen zijn weer open na de 2e lockdown. Dat is fijn en tegelijkertijd een spannende 
situatie. Broos evenwicht door alle onzekerheden en onverwachte situaties bij zowel leerkrachten 
als  leerlingen en ouders.  
 
*Personeel: geen veranderingen/bijzonderheden. 
 

4. Concept formatie schooljaar 2021-2022 

De formatie is in concept rond. Goedkeuring door de GMR moet nog volgen. 
 

5. Extra gelden voor het onderwijs 

De overheid heeft een bijdrage aangekondigd, om scholen gedurende twee jaar te ondersteunen 
om Corona-achterstanden weg te werken. Scholen moeten deze achterstanden in kaart brengen en 
een plan maken om ze in te halen. Primas neemt daarin ook nadrukkelijk de niet direct meetbare 
vakken mee, zoals bijvoorbeeld beeldende vorming. De precieze kaders van de inspectie zijn nog 
onbekend.  
 

6. Uitbreiding Snappet 

Het gebruik van Snappet bevalt erg goed. Daarom breidt elke Primas school deze methode uit met 
toepassing in groep 4. ’t Klinket mag daarvoor Chromebooks in gaan zetten. Alertheid is geboden 
op het gebied van evenwicht tussen beeldscherm gebruik en offline werken. Veel werken met een 
beeldscherm is een valkuil van steeds meer vakken via Snappet. De leerkrachten zijn zich hier goed 
van bewust en bewaken het evenwicht. 
 

7. Nieuwe methode voortgezet technish lezen ‘Estafette’ 

’t Klinket is zoekende naar een update van de huidige methode. Het gaat om het vervolg na het 
aanvankelijk lezen in groep 3. Verschillende methoden zijn verkend; het gaat hierbij steeds om 
pakketten die bruikbaar zijn van groep 4 tot groep 8. Het is een grote investering om die methode in 
één keer compleet te vernieuwen. In de bovenbouw wordt momenteel gebruik gemaakt van 
(groepsdoorbrekend) list-lezen: dat bevalt goed. Daarom is de keuze gemaakt om alleen in groep 4 
een nieuwe methode in te voeren. In dat kader is de laatste versie (update) van Estafette 
geselecteerd. Komend schooljaar gaat groep 4 deze vernieuwing gebruiken.   
 

8. Vakantierooster 2021-2022 

Het rooster wordt doorgenomen. De MR-leden hebben hierover geen opmerkingen.  
 



9. Kalender 2021-2022 

De kalender wordt doorgenomen. De MR-leden hebben geen opmerkingen. 
 

10. Rondvraag 

Er wordt gevraagd of de rapport gesprekken in de toekomst wellicht digitaal blijven? Ervaringen 
worden uitgewisseld. Martien le Clercq neemt de opmerkingen van zowel ouders als leerkrachten 
mee in de teambespreking.  
 

11. Sluiting  

Ieder wordt bedankt voor zijn/haar inbreng. De vergadering wordt gesloten. 
 
Volgende vergadering is op: 14 juni 2021 20.00 uur. Locatie: op geleide van de geldende 
maatregelen. Onder voorbehoud via Teams. 


