
Notulen MR-vergadering De Hobbit

Datum: 9-12-2021
Tijd: 19.30 uur
Locatie: meet
Aanwezig: Elsa, Maartje, Erik, Daniëlle, Selinde, Inge, Sylvia
Afwezig:
Ter informatie: (GMR)

mr@hobbitleusden.nl

1. Opening vergadering, mededelingen
Danielle opent de vergadering.

2. Vaststellen notulen
Notulen worden vastgesteld.

3. Afsprakenlijst
-

4. Ingekomen stukken/vragen/mededelingen
Ouders: -

Hobbit: Babs stopt in groep 5 na de kerst en begint daarna in Amersfoort als directeur in opleiding.
Hoe het verder gaat met de groep daar is nog geen antwoord op. De vraag is, gaan we verder met
deze groep zoals nu, of gaan we het anders aanpakken. Er vindt nog overleg plaats tussen de
betreffende leerkrachten, IB en directie over wat te doen.
Twan onze concierge is met pensioen. Als het weer mag gaan we nog officieel afscheid van hem
nemen. Vorige week heeft hij al afscheid genomen van het team en de leerlingen. Op Lingewijk wordt
hij vervangen door Kevin Geurtsen (8-10 uur). Voor Groenhouten is een vacature uitgezet. Tim Dozy
gaat deze invullen.

GMR: Heeft vergaderd op 7 december, notulen volgen nog.

5. gegevens op teldatum 1/10
Op de teldatum hadden we iets minder leerlingen dan gehoopt, voornamelijk door verhuizingen (185
LL). Inmiddels zijn er veel aanvragen voor plaatsing op de Hobbit, ook in de hogere groepen, en
compenseert dat voor de eerder vertrokken leerlingen. Ook zijn er veel aanvragen voor rondleidingen,
maar deze zijn even uitgesteld tot januari, hopelijk kan het dan wel weer doorgaan. Zicht op aantallen
voor volgend jaar is nog niet mogelijk. We hopen op stabilisatie.

6. Informatie Nieuwbouw:
● Officiële start bouw

3 Weken geleden was de officiële start van de bouw. Via een live verbinding heeft dit
plaats moeten vinden, vanwege Corona. Iedereen is getrakteerd op een tompouce.

● Omgeving/terrein. We liggen op schema. Waarschijnlijk herfstvakantie verhuizen.

7. Corona:
● Regelgeving



1,5 Week geleden is de regelgeving aangepast. We voeren het beleid wat landelijk
afgesproken is. Op locatie Lingewijk is de regelgeving betreffende mondkapjes gelijk
getrokken voor alle groepen, dus ook in groep 5 mondkapjes De kinderen doen het
heel goed en het lijkt goed te lopen, herhaling van de boodschap is soms nodig. Het
is geen verplichting. In groep 5 is dat soms wel eens lastig. Groepen 7 en 8 waren er
al aan gewend.
Ook werken we weer met de bubbels en cohorten. De testen zijn vandaag geleverd
en worden morgen meegegeven met de kinderen.
De leerkrachten zijn blij met de maatregelen, ze voelen zich toch kwetsbaar.

● Huidige stand van zaken op school
Groep 8 heeft thuis gezeten. Vandaag waren de eerste twee leerlingen weer op
school. In groep 6 en groep 3 is momenteel een besmetting. Ilja en Babs zijn ook
positief geweest en hebben thuis gezeten.

● Vieringen
Met de kennis van nu blijven de scholen open tot aan de kerstvakantie. Sint is in
aangepaste vorm door kunnen gaan. Voor Kerst is binnen Voila afgesproken dat de
verkeersbewegingen zo beperkt mogelijk gehouden moeten worden, dus het eten zal
overdag zijn. De kerstmusical van groep 7 is verplaatst naar de lente.

8.  Naar een toekomstbestendig Voila
Op ons eiland, Berkelwijk en Atlas is een opdracht uitgezet: waar kunnen we kansen en
mogelijkheden benutten om een stevig fundament te leggen. Bij ons wordt ingezet op het naar elkaar
toe groeien van de beide scholen. We zien het als een kans. De directeuren hebben aangegeven dat
ze daarin begeleidt willen worden. Ze krijgen ook hulp bij het maken van de schoolplannen.
Aanstaande maandag is de eerste afspraak, dus de volgende keer meer inhoudelijke informatie. Er is-
een vraag over centrale aanmelding bij Voila. Elsa geeft aan dat we er binnen Voila nog niet ver mee
zijn, maar dat Voila er wel iets mee moet gaan doen. Op verschillende scholen is er voor sommige
jaarklassen een leerlingenstop, ze zitten overvol, en daar moet wel naar gekeken worden. Hoe kunnen
we het beter spreiden? Het streven zou toch moeten zijn dat ouders wat te kiezen hebben. Wanneer
een school vol (aantal leerlingen per groep) is niet Voila breed bepaald, maar wordt nu door de
scholen zelf bepaald. Zodra Elsa er meer over weet komt ze erop terug.

9. Vergaderdata jan-juli 2022
● ma 24 januari
● di 8 maart
● donderdag 21 april
● donderdag 9 juni
● do 30 juni (onder voorbehoud)

10.  WVTTK/rondvraag
Volgende keer op agenda zetten: hoe willen we met gezond eten tijdens 10 uurtje en lunch omgaan.
Nu komen we tot de conclusie dat we vanuit school gezond eten stimuleren, maar dat de ouders
uiteindelijk bepalen wat er in de trommeltjes zit. We zullen dit binnen het team ook nog bespreken.

11. Vergaderplanning

ACTIEPUNTENLIJST

Actie Uitvoeren voor Door

1 Informatieavond MR plannen Als het onderwerp zich
aandient, dan kunnen we een
informatie-avond inplannen.

Allen

2 21-first-century skills. Af en toe terug laten komen Danielle
3 Foto website Volgende vergadering Allen, Danielle
4 Actiepunt: Mediawijsheid
5 GMR notulen aanlevering voor vergadering



6 parro MR Voor elke vergadering Maartje en
Erik kijkt er
naar

7 hoe ouders meenemen in veranderingen op
school

volgende vergaderingen Allen

Volgende vergadering is op maandag 24 januari 20.00 uur in de meet


