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Notulen Vergadering Medezeggenschaps Raad 8 juni 2020 
Aanwezig via videocall: Eva, Jeroen, Lorenz, Carlijn, Lisa, Daniëlle, Nel, Mieke 

 

Twee punten van de voorzitter: 

1. Notulen van vorige 2 videocalls? Die zijn niet gemaakt. 

2. Toegevoegd punt: schoolplein.  

Tako: ouderbijdrage; 71,4% is betaald. Maar er zijn ook veel activiteiten niet door gegaan. Tako 

gaat er daarom niet achteraan.  Waarschijnlijk hebben ze positief saldo omdat de schoolreis en 

andere jubileumactiviteiten niet door gaan.  

 

Mededelingen en ingekomen stukken: 

1. Mails/opmerkingen ouders       

 Positieve reacties op social schools en naar directie van groep 8-ouders op de vorm van het 

afscheid.  

 Na de eerste dag met alle kinderen: uitgaanstijd van de kleuters was toevallig vroeg, die 

moeten echt pas om 14.40 uur naar buiten. Het was nu veel drukker rondom de school, 

vooral bij de kleuters aan de straatkant. De anderhalve meter maatregel moeten we wel 

vasthouden. Nel stuurt een bericht uit naar ouders.  

 Vraag van ouder: waarom komt de groepsindeling pas zo laat naar buiten? We willen dat de 

indeling helemaal zeker is, dus als er doublures en verhuizers, zijn, kunnen we de groepen 

nog in balans indelen. 

 

Onderwerpen namens directie: 

Schoolplein: 

We krijgen geen geld van het Schipholfonds. Het plein van Kornak is geen openbare ruimte.  

De hekken niet op slot doen, zou het plein openbare ruimte maken maar er was overlast op het 

plein toen de hekken open waren. Als de gemeente wil bijdragen, zal dat betekenen dat het plein 

openbare ruimte wordt, en zullen zij ook toezicht moeten houden. We willen rekening houden met 

de buren want dan zal het veel drukker worden. Vanuit de sport BSO aanvragen bij de gemeente 

kan ook niet want die zitten op een andere locatie.  

Van Tabijn krijgen we de helft van het geld als we zelf de andere helft bij leggen. Hoe lang houden 

ze het bedrag voor ons vast? Nel vraagt dit na bij Tabijn. Eventueel overleggen met Tabijn over 

hoe we dit kunnen oplossen want we hebben wel een gezamenlijk doel om de buitenruimtes te 

verbeteren. Het komt in het jaarplan zodat we het warm houden. 

We gaan kijken of er nog andere fondsen zijn, via een ouder of via de gemeente. Jeroen geeft aan 

dat als je het bedrag over 10 jaar afschrijft, het per jaar niet zoveel is.  

Er is wel wat reserve in de schoolkas maar door de krimp van de school is er ook geld nodig. 

In overleg met Gerben en Kick de nieuwe materialen en speelwijze alvast introduceren. 

 

Risico-aanvraag van afgelopen jaar voor 2 jaar voor groep 7 is gehonoreerd voor 1 jaar. Nu 

hebben we de andere helft aangevraagd voor groep 7 en 1 onderwijsassistent. 
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Er zijn veel aanmeldingen en inschrijvingen gekomen voor kleuters waardoor de geplande 3 

kleutergroepen eigenlijk te groot worden (tot ca. 36 per klas aan het eind van het schooljaar 2020-

2021). Er zijn een aantal verhuizingen in de midden- en bovenbouw. Het leerlingaantal stijgt 

gemiddeld genomen niet. En de instromers tellen veelal niet mee omdat ze na 1 oktober komen. 

Nel en Mieke hebben een gesprek bij Tabijn over een evt. 4e kleutergroep vanaf september of 

februari. Maar er is een bezuinigingsopdracht om minder verlies te draaien dan vorig jaar.  

 

1. Formatie 2020-2021 

Het valt op dat beide leerkrachten van dezelfde groep 3 allebei weg gaan. De reden hierachter is 

niet bekend. Een aantal flexpoolers gaan weer de Tabijnflexpool in om op alle scholen in te vallen, 

zij blijven dus ook niet bij Kornak. 

Er is een regel dat leerkrachten 3 dagen moeten werken, er zijn nu wel een paar leerkrachten die 

voor 2 dagen werken. Zij werken vanuit de flexpool en dan kan het wel. 

Het risicofonds was voor groep 7 vanwege de geschiedenis van die groepen. Dus hopelijk extra 

ondersteuning voor groep 7 en 8, naast de gewone onderwijsassistentie. 

Het doel was om in elke jaargroep een leerkracht te houden. In groep 6 en 7 zijn nu alle 

leerkrachten ‘nieuw’. Carlijn heeft al ervaring in groep 6 dus niet elle leerkrachten zijn nieuw in 

deze bouw.  

Cindy en Lydia staan samen in een groep omdat ze tegelijk met verlof zijn en terug komen. Er is 

een fulltime invaller voor begin schooljaar.  

De verschuivingen komen mede doordat het lastig is om de groepen 7 en 8 te vullen.  

Irene gaat de eerste 7 weken nog zelf voor de groep, daarna komt er een invalster. Wel rekening 

houden met het feit dat zwangeren de laatste weken niet meer in de groep mogen werken 

vanwege de corona. De zwangerschapsverloven zijn ingevuld.  

Vrijdag 12 maart gaat de formatie uit naar ouders, de groepsindeling op 26 juni.  

 

2. Schoolplan 2020-2021  

In de mail het overzicht wat er wel en niet behaald is in het afgelopen jaar:  

EDI: effectieve directe instructiemodel. Externe instantie heeft aangegeven dat dit goed staat op 

Kornak en dat er geen cursus nodig is. 

PLG’s liggen stil, er zijn wel overleg momenten met bouw en team. Komend jaar wordt de 

organisatie iets anders. Er komt een dinsdaggroep en een donderdaggroep met eigen 

onderwerpen om de continuïteit te waarborgen. 

Per jan 2021 wordt de peuteropvang geopend. De kinderopvang gaat dan over naar een nieuwe 

cao. Voor nieuw personeel is het handiger om gelijk in de nieuwe cao aangenomen te worden. Er 

is voldoende animo om peuteropvang te starten. Peuteropvang is niet winstgevend maar het kan 

wel nieuwe aanmeldingen voor school opleveren. Evt combineren met een voorschoolse opvang. 

Peuteropvang komt in de laatste 2 lokalen aan de zijgang, deze grenzen direct met de buitendeur 

aan de buitenruimte voor deze peuters. Er zijn dan genoeg lokalen over voor de schoolklassen. De 

noodlokalen worden in de zomervakantie weggehaald.  

Voor Engels zou evt het boven BSO lokaal gebruikt kunnen worden.  
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Nieuwe activiteiten in het nieuwe jaar:  

Rekenen: Alles Telt werkt met flash, dit programma stopt en Alles Telt gaat niet meer vernieuwen. 

In de nieuw te kiezen rekenmethodes Pluspunt en de Wereld in getallen, zitten eigen digitale 

onderdelen. We gaan komende week beslissen welke rekenmethode we willen aanschaffen. Voor 

groep 5 t/m 8 kunnen we voor elk kind een chromebook aanschaffen/bestaande gebruiken. Dan 

kopen we de licentie van de gekozen rekenmethode. Groepen 1 en 2 hebben een andere methode 

gekozen. 

 

3. Voorbereiding verkiezingen 
Er zijn geen mensen die aftreden, dus zijn er geen verkiezingen nodig.  

Voor de GMR zijn er wel verkiezingen. Ouders stemmen op een ouder. Leerkrachten op een 

leerkracht.   

  
4. Personele zaken   

Zie formatieplan.    

 

Onderwerpen te bespreken binnen de MR: 

1. WVTTK 

Punt, ook voor directie: 

In het bericht naar ouders stond dat er een verkort rapport komt en dat ze volgend jaar vanaf 

groep 4 naar voren gehaald worden. De oudergeleding geeft aan dat ze 2 rapporten per jaar wel 

weinig vinden. 

Er is destijds voor gekozen omdat de cito’s pas in januari zijn. Dan is een rapport over alles wat een 

kind weet, met zowel resultaten uit methode- en citotoetsen. Het november rapport ging alleen 

over de methodetoetsen en die zijn vaak positiever en dan was het verschil erg groot. Dit 

veroorzaakt onrust bij ouders.   

Er zijn vanaf afgelopen jaar extra gesprekken in november om ouders van ‘zorg’leerlingen extra te 

informeren. Komend jaar is dat anders, dan zijn de startgesprekken pas na de ingehaalde cito’s, 

dus dan vervallen de extra novembergesprekken. 

De rapportcyclus is 2 jaar geleden helemaal opnieuw opgesteld. Dat kunnen we nu niet zomaar 

even veranderen.  Wat ook zou kunnen: een rapport in november, gesprekken met cito-uitslag op 

papier in februari, eind rapport in juni. Het is wel een punt om over na te denken.  

 

De eerste datum wordt: maandagavond 14 september.  

De volgende vergaderdata worden op de eerste vergadering vastgesteld.  

 

Vergaderdata MR 19.30 uur:  

Dinsdag 24 september 

Woensdag 27 november 

Maandag 20 januari  

Dinsdag 10 maart  

Woensdag 22 april (video-call) 

Maandag 8 juni  
 


