
Notulen MR vergadering OBS Twickel 
 

- Maandag 9 november 2020 
- Aanwezig: Laura Barens, Lotte Verburg, Jamal El Harchaoui, Rachel van Veen, Klara Marquez 

en Mandy de Boer (notulen). Mardine op verzoek. 
 

1. Opening: Brief van ouder gr.4 wordt beantwoord door de MR.  
 

2. Sint en Kerst 

Sint en Piet worden dit jaar gespeeld door Martijn en Robert-Jan. Er is geen intocht. Wel 
surprises, maar geen avond. Versiering wordt door de leerkrachten zelf gedaan. Alle traktaties 
enz. worden voorverpakt gegeven aan de kinderen.  

Met Kerst wordt de versiering ook door de leerkrachten gedaan. Er wordt nog gekeken naar de 
invulling in de vorm van een circuit o.i.d. Het kerstdiner wordt verzorgd door een cateraar. 
Hierbij wordt rekening gehouden met diëten en het geloof van kinderen. 

3. Sopoh Studiedag hybride onderwijs. 

Team: De leerkrachten van Twickel vinden het moment niet goed gekozen voor de studiedag. 
Kinderen zijn al veel thuis en nu weer. Daarnaast is het kort dag. Ook lijkt het niet nodig om een 
hele dag in te plannen voor deze studiedag. Ook over de inhoud is nog niets bekend, waardoor 
de vraag rijst of de dag zinvol is voor alle leerkrachten. Een andere mogelijkheid zou zijn op 
woensdag of vrijdagmiddag. Ook zou gekeken moeten worden of er bv ingeschreven zou kunnen 
worden op Webinars zodat je gerichter kan kijken per persoon wat je nodig hebt.  

MR-oudergeleding: Ouders hebben rondgevraagd. Ouders staan niet negatief in een studiedag 
omdat zij zich kunnen voorstellen dat er behoefte is aan meer verdieping en vaardigheden in 
hybrideonderwijs. Wel zien zij graag dat een studiedag ingeruild wordt voor deze dag. Een 
afvaardiging van het team wordt als idee geopperd, maar ervaring leert dat er meer uit een 
scholing te halen valt als je het samen doet.  

Uiterlijk woensdag wordt er besloten wat er gaat gebeuren. Het moet ook bij de inspectie 
neergelegd worden en het moet nog langs de GMR.  

De MR (Laura) mailt naar de GMR met een geformuleerde mening over de studiedag. 
Morgenochtend is er tevens een ingelast directeurenoverleg over dit onderwerp. 

 


