
Notulen MR Vergadering de Oase - Dinsdag 28 september 2021 19:30  
 
Vanuit de vorige vergadering: 
De namen van de MR leden staan genoemd op de site. Hieraan wordt een voorstelstukje gekoppeld. In de 
schoolgids kan verwezen worden naar de site voor de actuele informatie van de MR.  
We hebben positieve reacties ontvangen over de informatieavond aan de start van dit schooljaar.  

 
Start schooljaar, formatie        
We hebben twee startende leerkrachten binnen school. Zij staan vaste dagen voor de klas en werken daarnaast 
ook met kleine groepjes. Het voordeel hiervan is dat zij bij ziekte kunnen invallen. Zij kennen de school, de 
afspraken en de werkwijze. Dit geeft rust. Een onderwijsassistent is makkelijker te vinden voor de vervanging 
van het werken met de kleine groepjes.   
Er zijn ouders die het jammer vinden dat de groepen 8 anders ingedeeld zijn bij de start van dit schooljaar. Er 
zijn begrijpelijke redenen voor, maar ouders hadden het graag anders gezien.      
 

SWPBS              
We zijn nu volledig gecertificeerd als SWPBS-school.   
We hebben de afgelopen jaren gezien dat we samen op een positieve wijze de leerlingen stimuleren tot 
positief gedrag. Doordat we allemaal op een zelfde wijze de regels naleven, zorgen we voor rust en 
duidelijkheid.   
 
Stand van zaken rondom corona              
Momenteel is het doel (landelijk) dat kinderen zo min mogelijk lessen missen en dus zoveel mogelijk gewoon 
naar school kunnen. Helaas zijn er inmiddels binnen onze school verschillende personen positief getest. Wij 
hebben nu dus toch een groep in quarantaine. De GGD is hier nauw bij betrokken. We doen ons best om alles 
zo goed mogelijk door te laten lopen en hopen dat het steeds gewoner wordt.    
 
Participatie geïnteresseerden MR         
Mensen kunnen zich dan vooraf aanmelden zodat de MR zich kan voorbereiden. In principe mag de 
vergadering bijgewoond worden, behalve wanneer er besluitvormende zaken besproken worden.  
 
Klaas Peter zal de voorzittersrol van Inge overnemen. Zij zullen de overdracht onderling regelen.   
 

Het volgende overleg van de MR is op dinsdag 23 november om 19:30 uur 


