
Notulen maandag 25 januari 2021 

 

1. Vaststellen notulen vorige vergadering 

Vergadering goedgekeurd, geen opmerkingen. Eva geeft aan een stukje op de site te willen zetten 

over de bezigheden van de MR van afgelopen jaar. Iedereen stemt hier mee in. Vragen over notulen 

OR vergadering en GMR 

2. Kindcentrum 

Nel geeft toelichting op de stand van zaken. Nel geeft aan dat het nu in de voorbereidende fase is, er 

moeten diverse aanpassingen gedaan worden in en rond de school. In gesprek met Sofie Bodevin? 

I.v.m. plannen en beleid. Daarin meegenomen ook de aanstelling van de diverse personeelsleden en 

de cao waar deze personeelsleden dan onder vallen. Er is plaats voor 16 peuters en mits er genoeg 

animo is willen we 5 dagen open. Planning is nog steeds de start van het nieuwe schooljaar 2021-

2022. Vraag: wanneer gaan we hier mee naar buiten en gaan we personeel werven? Het was de 

bedoeling om vorige week het personeel/ het hele team op de hoogte te brengen over het hoe en 

wat m.b.t. de overgang naar het kindcentrum, deze vergadering is niet doorgegaan i.v.m. de huidige 

situatie. Nel en Mieke zullen het e.e.a. op papier zetten voor het team en zij mogen dan via de mail 

hierop reageren. Het streven is nu in maart de aankondiging te doen over het starten van de 

peuteropvang per nieuw schooljaar.  

3. Update schoolplein 

Lisa geeft een korte update over de stand van zaken m.b.t. het schoolplein. Er is weer contact 

geweest met de betrokken partijen. Het is nu een kwestie van de laatste puntjes op de'i' voor we 

echt kunnen gaan beginnen. Er is contact geweest met de gemeente, daarbij is de vraag gesteld of zij 

een bijdrage kunnen leveren aan ons plein. Het antwoord was kort, nee. Alles wat op eigen grond 

wordt gedaan moeten we zelf bekostigen, de vraag over de afwatering van het pannaveld en een 

tegelpad ligt nog wel bij de gemeente, hier hebben nog geen antwoord op. Marco gaat kijken naar 

het verwijderen van de twinkeltegels en laat daarna weten wat hij wil (wij deze laten weghalen, 

meenmen in de offerte van de aannemer of dat hij dat zelf regelt) ook moeten we nog kijken wat we 

doen met de kosten hiervan. Wim gaat kijken naar het Jalp? Parcours (de vormgeving en grootte). 

Wanneer deze laatste dingen bekend zijn, vragen we Tjerk om een nieuwe offerte te maken, waar 

deze zaken allemaal in meegenomen zijn. De tijdsplanning is nog onzeker, het streven is nog wel 

steeds het starten rondom de mei-vakantie.  

4. Mails/opmerkingen ouders 

Geen mails van ouders of ingekomen stukken. Louter mails van ouders met bedankjes en 

complimenten voor de manier van afstandsonderwijs. 

5. Stand van zaken digitaal onderwijs 

Nel geeft een update over de stand van zaken. Veel positieve geluiden van ouders. Er zijn tot nu toe 

twee vragen binnen gekomen, één met de vraag of de pauze misschien iets langer kan dan een half 

uur en één met de vraag over extra kleuteronderwijs. Het kleuteronderwijs is inmiddels uitgebreid 

van 3 naar 5 dagen (toevoeging van de dinsdag en de donderdag, deze zijn wel facultatief). De 

oudergeleding van de MR is ook positief en zij vangen alleen maar positieve geluiden op van de 

ouders in hun omgeving. Wel vinden de ouders het bijzonder, dat er tussen de scholen onderling 

zo'n groot verschil is in aanpak. Op andere scholen krijgen de kinderen lang zo veel instructie niet en 



moeten ze heel veel zelfstandig doen. De vraag is hoe het er nu voor staat met de noodopvang. Deze 

is kleiner in vergelijking met de eerste lockdown, dit komt waarschijnlijk mede door de manier van 

afstandsonderwijs, zoals we dit nu vormgeven (minder druk op ouders?). Er zijn veel minder 

'risicoleerlingen' die naar school moeten komen, omdat de lessen gewoon allemaal door de 

leerkrachten worden gegeven. Ook is er vanuit de directie heel duidelijk gecommuniceerd dat 

wanneer de noodopvang te groot wordt, het afstandsonderwijs niet meer 'live' kan plaatsvinden, 

omdat de leerkrachten dan ingezet moeten worden voor noodopvang. Verder loopt de noodopvang 

goed, bij het aanmelden voor de noodopvang zijn de regels wat strakker gehanteerd, maar er is 

weinig discussie geweest en er zijn maar weinig ouders die we hebben moeten 'weigeren.  

Er leven op dit moment wel vragen onder de leerlingen en ouders van de groep 8 leerlingen. Er is 

onzekerheid over het schooladvies. Waar baseren de leerkrachten dit op nu er geen toetsen worden 

afgenomen? Is er op Kornak een grotere groep vmbo leerlingen, worden er lagere adviezen gegeven 

of lijkt dat zo? Dit in vergelijking met andere scholen en geluiden die ouders opvangen van andere 

ouders en hun eigen kinderen. Nel geeft hier een toelichting op. Het schooladvies hangt samen met 

heel ver verschillende factoren, dit door de jaren heen en hangt niet alleen af van één toets 

(entreetoets groep 7 en/of M8 cito). De leerkrachten bekijken de leerlingvolgsystemen en methode 

gebonden toetsen, hier baseren zij dan een advies op. Er is overleg geweest met de leerkrachten van 

de groepen 8, zij hebben aangegeven dat ze de M8 citotoetsen niet nodig hebben om tot een goed 

schooladvies te komen. De leerlingen moeten voor 1 maart ingeschreven zijn op de school van hun 

keuze, er is mogelijkheid tot 15 maart om hierin te wisselen mocht dit nodig zijn.  

Gesproken over:  

Opdrachten van sommige groepen op Padlet, is dit verplicht of facultatief? Soms komt de 'toon' van 

de Padlet wat dwingend over. Nel legt uit dat de opdrachten erop staan zodat de kinderen ook na 

schooltijd nog verder kunnen met wat kleine opdrachtjes, omdat deze binnen de lestijd niet 

haalbaar zijn.  

Vraag hoe het nu gaat met het aantal besmettingen binnen het team, deze zijn tot op heden 

uitgebleven.  

Vraag: Is er een mogelijkheid tot het geven van (buiten) gymlessen aan de diverse groepen? We 

kunnen als deze situatie zich voortzet gaan kijken wat eventueel de mogelijkheden hiervoor zijn. De 

gymleerkracht draait momenteel mee in de noodopvang, dus voor nu is dat geen optie. Vanaf deze 

week is er wel de mogelijkheid om twee keer per week mee te doen met sportactiviteiten bij FC 

Uitgeest. Deze worden georganiseerd vanuit de gemeente en zijn op inschrijving. Hier krijgen ouders 

bericht over via Social Schools.  

6. Toetsing i.v.m. thuisonderwijs 

Nel geeft toelichting op het al dan niet afnemen van de Citotoetsen. Er moet nog overleg 

plaatsvinden met Tabijn hierover. Of we de toetsen wel of niet afnemen hangt af van wanneer de 

scholen weer open gaan en of er voldoende tijd is (moet niet te dicht op de eindtoetsen zitten, 

omdat deze eind mei/begin juni worden afgenomen). Het is ook belangrijk dat de kinderen minimaal 

weer twee weken onderwijs op school hebben gevolgd voor er toetsen worden afgenomen. Voor de 

groepen 3 en 8 zijn de toetsen in ieder geval het belangrijkst. Op dit moment zijn er in de groepen 3 

toetsen, deze worden digitaal één op één afgenomen door de leerkracht. Zo krijgen ze een goed 

beeld van waar de kinderen op dit moment staan. 

7. WVTTK 



Het activiteitenplan is rondgemaild, de op- en aanmerkingen kunnen worden gedaan per mail. Deze 

kunnen naar Carlijn. 

Op de agenda stond eigenlijk: formatie en vakantierooster. In de volgende vergadering bespreken 

we de formatie, leerkrachten hebben ook nog geen voorkeuren doorgegeven, aantal groepen blijft 

nagenoeg gelijk. Ook nog kijken naar personeel dat nu bij ons werkt vanuit de flexpool etc. 

Vakantierooster moet voor de krokusvakantie worden vastgesteld, dit moeten we via de mail 

bekijken. 

8. Activiteitenplan  

Per mail. 

 

 


