
 

Agenda  MR Pagina 1 van 3 

 

Notulen MedezeggenschapsRaad 15 maart 2021 
 

Onderwerpen ter bespreking met schoolleiding: 

1. Vaststellen notulen (maandag 23-11 en 25-01) 

Kleine aanpassingen aan notulen. 

 

Onderwerpen namens directie: 

1. Personele mededelingen i.v.m. formatie 

Beginfase van de formatie loopt. Er zijn wat aanvragen voor verkleining wtf, Kim zal kornak gaan 

verlaten, heeft inmiddels een nieuwe baan. Zij zal vervangen worden tot de zomervakantie door 

Gerben (op de maandag ambulant), twee dagen vervanging voor de kleutergroep (dinsdag en 

woensdag). Aantal groepen volgend jaar blijft gelijk, formatie blijft qua uren/mensen gelijk. 

Er wordt onderstreept nog dat er momenteel geen personeel vanuit de flexpool beschikbaar is. 

Formatie in volgend MT overleg. 

De vraagt wordt gesteld hoe het ervoor staat met het welbevinden van de leerkrachten in de huidige 

situatie. Er is een kort overleg over hoe de situatie er nu voor staat en hoe het op school is, tot nu toe 

hebben we nog geen grote uitbraak o.i.d. hebben.  
 

2. Vakantierooster (zie bijlage) 

Toelichting op het concept vakantierooster. Overzicht meegestuurd met de agenda. Keuze van de 

diverse vakanties wordt toegelicht. De periode van de meivakantie tot de zomervakantie is lang, 

maar door de vele gebroken weken in die periode is een extra week vakantie in die periode niet 

wenselijk. De keuze is om dan toch de twee weken krokusvakantie aan te houden. Er wordt gevraagd 

of de studiedag voor de zomervakantie een studiedag is of een vrije dag. Dit is een vrije dag, ook voor 

het team i.v.m. studiemiddag op de laatste donderdag.  
 

3. Vooruitkijken naar einde schooljaar (geplande activiteiten) 

De muziekweek zal doorgaan, sportdag verplaatsen naar juni o.v.b. overleg met de groep 8 

leerkrachten over de musical, kamp e.d. Alles wordt voorbereid, maar is wel met een slag om de arm. 

De groepen 8 voeren hun eigen musical op, niet met de kinderen gemixt zoals voorgaande jaren. 

Zoals het er nu voor staat kan het kamp niet doorgaan. Er wordt nagedacht over een feestweek voor 

de kinderen, waarbij er zoveel mogelijk buitenactiviteiten georganiseerd worden. De vraag is of er 

wellicht een commissie opgericht moet worden waarin ouders ideeën kunnen aandragen. Er wordt 

benadrukt dat het voor de leerkrachten goed behapbaar moet blijven, de leerkrachten moeten zich 

veilig blijven voelen en het moet praktisch uitvoerbaar zijn. De directie koppelt de optie van een 

commissie terug naar de leerkrachten van groep 8. Schoolreis is sowieso nog een heel groot 

vraagteken, als we het hebben over cohortering is dit in ieder geval nog niet mogelijk.        

 

Mededelingen en ingekomen stukken: 

1. Update schoolplein (zie bijlage) 

Er zijn diverse stukken m.b.t. het schoolplein doorgemaild. Daarbij zit ook een lijst met extra 

organisatorische zaken, hier moet met het team over gesproken worden. De vraag is hoe om te gaan 
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met eventueel vandalisme, we moeten nadenken over cameratoezicht e.d. De directie neemt de 

opmerking over het cameratoezicht mee en gaat hiernaar kijken. We moeten ook communiceren 

naar ouders hoe we hier mee om gaan. De afhandeling m.b.t. de Twinkeltegels moet nog verder 

afgehandeld worden, de directie regelt dit. Naar de mogelijkheid voor een extra voetbalveldje op de 

plek van de fietsenstalling wordt gekeken, Richard gaat dit doen.  
 

2. Mails/opmerkingen ouders 

Er is één mail van een ouder binnengekomen n.a.v. de regels na de heropening. Nel heeft hierop 

gereageerd, zij heeft de betreffende ouder uitgenodigd, maar hier is geen reactie op gekomen. De 

oudergeleding geeft aan bij hun kinderen geen onrust te merken m.b.t. de genomen maatregelen. 

We komen nog even terug op de communicatie m.b.t. de weersomstandigheden. Jeroen zal hier een 

mail over sturen namens de MR naar Tabijn. Er zijn van veel ouders complimenten gekomen m.b.t. 

het thuisonderwijs. Ouders zijn heel tevreden over de manier waarop dit heeft plaatsgevonden. 

Jeroen stelt nog een vraag over de rapporten. Hij wil dit meegeven om over na te denken, eventueel 

een aanpassing van een driepuntschaal naar een vijfpuntschaal. Mieke en Nel lichten toe dat het niet 

wenselijk is dat het rapport wordt aangepast, dit is namelijk twee jaar geleden gedaan (vrij recent). 

Ook moeten de rapporten en de Cito uitslagen los worden gezien van elkaar. Cito toetst veel meer 

doelen over een langere periode. We gaan dit in het team ook nog bespreken, wellicht een 

aanpassing doen in de gesprekken, om de scores in de gesprekken duidelijker toe te lichten en 

inzichtelijk te maken. Vraag over de Cito toetsen, de midden toetsen zijn komen te vervallen. Per 

groep is er op maat getoetst wanneer nodig. 
 

3. TAKO/OR (notulen in de bijlage) 

Kleine aanpassing doen in de notulen van de OR, m.b.t. woordkeuze. TAKO vergadering is vervallen, 

er zijn weinig uitgaven gedaan.  
 

4. WVTTK 

Er wordt gevraagd of we binnen het team kunnen sparren over de hoe we omgaan met de 

coronamaatregelen richting de kinderen en leerkrachten onderling.  

Als we kijken naar de formatie en komend schooljaar is de vraag: wat de ondergrens is m.b.t. de 

groepsgrootte. Wanneer is een groep te klein om te gaan splitsen (in meerdere groepen). Dit hangt af 

van het financiële plaatje.  

Er is al navraag gedaan m.b.t. de extra gelden (subsidie) die we gaan ontvangen. Hierover gaat de 

directie in overleg met andere scholen, samen oriënteren op de mogelijke interventies en de 

besteding van de gelden.  

 

Onderwerpen te bespreken binnen de MR: 

1. RI&E document (zie bijlage in de mail) 

Geen op- of aanmerkingen, korte vragen, deze worden beantwoord. 
 

2. WVTTK 

 

Vergaderdata MR 19.30 uur:  

Maandag 14 september 2020 
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Maandag 23 november 2020 

Maandag 25 januari 2020 

Maandag 15 maart 2020 

Maandag 19 april 2020 

Maandag 7 juni 2020 

 

(O/M/B) = (Oriëntatie/Mening/Besluit) 

 

Streven eindtijd: 21.00 uur 

 


