
 

 

 

   

 

 

Basisschool De Bron 

van Beuningenstraat 141  

1051XM Amsterdam 

020-6864913 

bron.info@askoscholen.nl 

www.bronschool.nl 

MR vergadering  
Aanwezig Judith Conijn, Vincent Vermolen,  

Joep Wetzels (directeur interim), Ines 
van Piggelen (Groep 8), Jacobien de 
Vos, Sander van den Akker, 
Rosanne van Lammeren  (IB) 

 

 Datum: 4 September 2020 

 
 
Actie-punten: 

wie Wat Wanneer 

OMR schoolgids lezen en feedback geven. 7 september  

Leerkrachten Inventariseer bij leerkrachten :  

-Hoeveel tijd wordt er gemiddeld besteed aan 

wereldoriëntatie? 

- ideeën uitwisselen over het  

28 september  

Joep / Rosanne Voor PO overleg: contact met ouders, 

alternatief inloop, informatie avond 

6 oktober 

Joep Wetzels  de definitieve begroting vragen met laatste 

leerling aantallen (Oktober begroting) 

Oktober 

Leerkrachten Vreedzame school: communicatie naar 

ouders, zichtbaar maken. Meer foto’s in Parro.  

ASAP 

 
 
Agendapunten: 
Joep Wetzels stelt zich voor. Met plezier naar de Bron. Fijn team. Wel al een paar knelpunten, met name 
een achterstand op administratie door wisseling/ missen van een administratieve kracht. Knelpunten: 
administratie (overblijf, overblijf verrekening van vorig jaar, Parnassys), kalender.  
Er wordt hard gewerkt om dit in te halen. 

 

• schoolgids / kalender 
o Kalender en schoolgids worden dit jaar weer door de leerkrachten gedaan, omdat de 

ouder die dit altijd deed niet meer met de school verbonden is. Er is hard gewerkt om dit 
af te krijgen. Doel is om dit volgende week naar de drukker te sturen.  

o MR wil toch graag de schoolgids nog lezen en input leveren. MR zal de schoolgids dit 
weekend lezen en uiterlijk maandag 7 september feedback geven. 

o Naar aanleiding van de schoolgids en de feedback van de kinderen vraagt Judith zich af 
of de leerkrachten voldoende tijd besteden aan wereldoriëntatie. Volgens de schoolgids 
staat er 2,5 uur per week voor. Ines geeft aan de 2,5 uur niet te halen. Ook wordt 
aangegeven dat wereldoriëntatie in veel activiteiten verweven zit.  
Jacobien: is ook PR voor nieuwe ouders. Thematisch werken zou een overweging 
kunnen zijn.  



 

 

   

       

 

Ines: Blink leent zich erg goed voor een gedifferentieerde groep.  
Actie: nieuw team, eens inventariseren hoeveel tijd er nu naar WO gaat.  

 

• COVID 
Vraag van ouder: buiten school de afstand tussen ouders bewaren en of we daar een systeem 
voor hebben.  
Antwoord: JA, er zijn in de school looplijnen en duidelijke afspraken. Dit gaat prima. Ook de 
ouders komen niet de school in.  

• Start van de school.  
Er wordt in veel klassen gevoeld dat er een achterstand is. De eerste 6 weken worden dan ook 
gebruikt om de mogelijke leerachterstand in te halen.  Schoolbreed worden de laatste twee 
blokken rekenen herhaald en er ligt meer nadruk op basisvakken.  

MR pleit ervoor hier eerlijk en open over te communiceren.  

• Binding met de school 
MR vraagt meer aandacht voor contact van ouders met de school. Omdat de ouders het 
schoolgebouw niet in mogen ontstaat er meer afstand tussen ouder en leerkracht/school. Vooral 
in de onderbouw. 
Hoe kunnen we het gevoel van afstand ondervangen.  
Idee: loket leerkracht? Informatieochtend op het plein? 
Werkvorm vreedzame school met ouders. 
Voor PO overleg: contact met ouders, alternatief inloop, informatie avond 
 

• MR vraagt aandacht voor de activiteiten, die vorig jaar door samenloop van omstandigheden niet 
door zijn gegaan, zoals : lunchactiviteiten, leskist, vreedzame school, DOE lab. 

De school heeft jaren hard gewerkt om het lespakket uit te breiden met leuke leerzame 
activiteiten. Vorig jaar is dit allemaal helaas stil gevallen. Het zou erg jammer zijn als dit verloren 
gaat omdat het van de radar verdwijnt. We vragen daarom extra aandacht voor deze activiteiten, 
zodat ze weer worden opgezet of bewust worden stop gezet. 

Vreedzame school: communicatie naar ouders, zichtbaar maken. Meer foto’s in parro.  

• Communicatie: facebook / instagram en website: aanwijzen contentmanagers 

De school heeft een nieuwe website, facebook pagina en instagram account. Dit is vorig jaar 
opgezet. MR vraagt zich af wie de contentmanager is.  

Aan de leerkrachten is gevraagd wie hiervoor interesse heeft. Helaas op dit moment nog 
niemand. Voorlopig zal Rosanne dit op zich nemen. 

IDEE: Maak er een lunchactiviteit van voor de bovenbouw.  



 

 

   

       

 

 

Volgende vergadering dinsdag 6 oktober om 17:00 

Voorlopige agenda: 

• Formatie 20/21 

• Evaluatie thuisonderwijs periode (om mee te nemen in de klas en als voorbereiding op een 
nieuwe golf) 

• Communicatie: facebook / instagram en website: aanwijzen contentmanagers 

• Werven nieuwe leerlingen 

• Communicatie naar en met ouders moet verbeteren 


