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Agenda Vergadering Medezeggenschaps Raad 19 april 2021 
 

Onderwerpen ter bespreking met schoolleiding: 

 

Onderwerpen namens directie: 

 

19.35 Stand van zaken Corona (Opening BSO, cohortering, zelftesten) 

 

Heropening BSO is goed verlopen. Tijdens de sluiting is de app 

'kidsconnect' in gebruik genomen, dit is nog niet duidelijk voor 

alle ouders, dit komt later. Kinderen waren allemaal blij en alles 

is goed verlopen. Ook binnen de BSO wordt cohortering 

toegepast, er is hierdoor een extra middenbouwgroep 

toegevoegd. De er wordt een vraag gesteld hoe groot het effect is 

van een mogelijke besmetting binnen een BSOgroep, op de rest 

van de school. Dit is voorlopig afwachten, dit moeten we na de 

meivakantie verder gaan bekijken. Inprincipe mixen de groepen 

van de diverse scholen niet, dit gebeurt alleen op de sportBSO en 

mogelijk in vakanties, dit vergroot ook het risico. De diverse 

groepen bestaan uit maximaal 20 kinderen per keer.  
 

Zelftesten zijn nog niet binnen en het is nog niet duidelijk 

wanneer deze binnenkomen. Er worden 25 testen per persoon 

geleverd. Het zelftesten is een vrije keuze voor ieder 

personeelslid. De personeelsgeleding van de MR moet formeel 

instemmen met het gebruik van de testen. Zij gaan akkoord.  
 

Extra gelden vanuit de overheid: er moet eerst een goede analyse 

gemaakt worden van de school, aan de hand daarvan moet er 

gekeken worden waar het extra geld aan uitgegeven gaat 

worden. Dit moet uiteraard wel gebruikt worden voor het 

tegengaan van mogelijke achterstanden/vertragingen. Er liggen 

voorlopig drie scenario's op tafel bij Tabijn over de mogelijke 

verdeling/inzet van de gelden, hier wordt in het 

directeurenberaad nog over gesproken. Binnen de school (het 

team) moet besproken worden hoe het geld ingezet gaat 

worden. Ook de MR moet instemmen met het plan. Tussen nu en 

de zomervakantie moet er een plan liggen, graag z.s.m.  

 

(Nel/Mieke) (O/M/B) 

19.30 Vaststellen notulen (maandag 15 maart) 
 

Notulen worden aangepast en later op de site geplaatst. 

(allen) 
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Cohortering in de klassen mogelijk loslaten na de meivakantie, 

doordat de BSO weer open is, is het lastig om te blijven uitleggen 

waarom we dit moeten handhaven. De leerkrachten lopen hier 

tegenaan.      
 

19.55 Stand van zaken Peutergroep  

De werving voor de peutergroepen is van start gegaan. Er zijn al 

wat aanmeldingen binnen gekomen, hier kunnen nog meer 

kinderen bij. De groepen starten wat kleiner. Nu wordt er 

gezocht naar personeel en moet er meubilair gekocht worden.  
 

(Nel/Mieke) (O/M/B) 

20.10 Personele mededelingen 

Er wordt nagedacht over de vervanging van zwangerschapsverlof 

(adjunct). Voorkeur gaat uit naar iemand binnen het team, er 

zijn gesprekken met een teamlid. Nel zal een dag extra gaan 

werken, binnen de BSO zal iemand anders de taken van Helen 

over gaan nemen, zij zal Kornak gaan verlaten. Voor groep 4 is 

er een fulltime vervanger gevonden voor een 

zwangerschapsverlof.   
 

(Nel/Mieke) (O/M/B) 

20.15 Vakantierooster  

Er is een kleine aanpassing gedaan, op de eerdere versie. De 

Tabijndag is opnieuw ingepland, waardoor er geen andere 

verschuivingen meer mogelijk zijn i.v.m. het aantal gebroken 

weken. MR stemt in.  

 

(Nel/Mieke) (O/M/B) 

        

Mededelingen en ingekomen stukken: 

 

20.20 Mails/opmerkingen ouders 

Geen ingekomen stukken/mails. 

 

(allen) 

20.25 TAKO/OR 

Geen bijzonderheden 

 

(allen) 

20.30 Status schoolplein 

Er wordt nog even een korte update gegeven, laatste puntjes op 

de i. In de meivakantie gaat de herinrichting van start. Brief naar 

de ouders/omwonenden is uitgegaan, er zijn hierop geen reacties 

gekomen.  
 

(allen) 

 Groep 8 en overige eindejaarsactiviteiten 

Op initiatief van de ouders van groep 8 is er een groep ontstaan, 

die ideeën hebben gestuurd voor diverse activiteiten. Dit is 

(allen) 
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gedeeld met de betreffende leerkrachten. Er ligt nu een plan 

klaar voor een feestweek. Dit voor wanneer het kamp geen 

doorgang kan vinden. 

Bij de ouders leeft de vraag, waarom het kamp niet door zou 

kunnen gaan. De directie licht dit punt verder toe. Op dit 

moment is het gezien de huidige maatregelen nog niet mogelijk 

en wordt het ook nog afgeraden door de PO-raad.  

Er wordt nog gekeken naar een locatie of alternatief voor de 

afscheidsavond/musical. 
 

20.35 Werkdrukgelden 

Vraag vanuit de leerkrachten wat gebeurt er met de 

werkdrukgelden die 'blijven liggen' doordat er geen inval is of 

dagen uit de klas niet doorgaan door ziek/zeer etc. De directie 

geeft aan dat dit in principe blijft staan, we gaan hier in het 

team nog een keer naar kijken. 

(Lisa, Debbie, Carlijn) 

20.45 WVTTK 

Vraag wordt gesteld of er gekeken kan worden naar de 

openingstijden van de peuteropvang. Hier wordt naar gekeken 

en komen we later op terug.  
 

Volgende vergadering gaat naar maandag 31 mei (ter 

vervanging van 7 juni). Eventueel later nog een extra 

vergadering inplannen voor de laatste punten.  

(allen) 

      

Onderwerpen te bespreken binnen de MR: 

 

20.50 Invulling van de vergadering 

Toelichting op het punt vanuit de personeelsgeleding. Omdat we 

naar kindcentrum gaan is het belangrijk de vergadering efficiënt 

te laten verlopen, voorstel is stukken minimaal een week vooraf te 

versturen, zodat er alvast vragen gesteld kunnen worden aan de 

directie. Daarnaast zal de personeelsgeleding zich meer 

kenbaar/zichtbaar maken d.m.v. stukjes in het bul-tin. 
 

(Lisa, Debbie, Carlijn) 

 

Vergaderdata MR 19.30 uur:  

Maandag 14 september 2020 

Maandag 23 november 2020 

Maandag 25 januari 2020 

Maandag 15 maart 2020 

Maandag 19 april 2020 

Maandag 7 juni 2020 
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(O/M/B) = (Oriëntatie/Mening/Besluit) 

 

Eindtijd: 21.00 uur 

 


