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Notulen MR, maandag 11 mei 2020, 20.00 uur, locatie thuis (hangout)   

Notulist : Marie-José 

Aanwezig : Marcel (voorzitter), Marie Jose, Fleur, Judith, Andre, Tim, Betty, Michel,  

Joy-Ellen (iets later) 

Afwezig : André 

Bijlagen : notulen 10-2-2020 en 6-4-2020, gymrooster, vakantierooster 

 

 

 

20.00 met directie:   

1. Vaststellen agenda    procedure MR  

 Akkoord  

 

2. Notulen 10-2-2020 en 6-4-2020 (bijlage) procedure MR  

 10 februari: geen opmerkingen, goed gekeurd 

 20 april: Tim verwerkt opmerkingen 

 

3. Mededelingen directie   informatief 

 11 mei: eerste dag weer op school. Dit is als erg prettig ervaren door zowel ouders 

als leerkrachten. 

 Ouders zullen worden benaderd voor 10-minutengesprek via Google-hangout. Doel is 

te bespreken hoe de afgelopen 10 weken zijn verlopen thuis.  

 Afnemen van cito-toetsen: De voor- en tegenargumenten worden nog afgewogen. 

Orthopedagogen lijken over het algemeen tegen, gmr lijkt voor, piet hein is ook 

voor cito-toetsen, gepland voor 8 juni, gericht op ontwikkeling/feedback/ diagnose 

instrument. Tegenargument is dat toets nu minder belangrijk dan persoonlijke 

ontwikkeling.  

 4-jarigen: de ouders van kinderen die 4 gaan wórden en in deze periode zouden 

komen wennen, is gemeld dat deze kinderen moeilijk kunnen worden opgevangen. 

Bestuur raadt deze maatregel/plan echter af. Er wordt nu gekeken naar 

wenmogelijkheden op woensdag. 
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4. Bespreken huidige situatie Corona  informatief  

 Logistiek m.b.t. brengen en ophalen ging deze eerste dag voorspoedig. Er was 

weinig drukte en iedereen probeerde zich aan de regels te houden. 

 41 kinderen waren de eerste dag afwezig. Voornamelijk in de onderbouw. Deel van 

de ouders maken zich zorgen over de gezondheid van hun kinderen of van 

huisgenoten. Wanneer deze kinderen langer wegblijven kan dit consequenties 

hebben voor ons onderwijs in de toekomst, voor zowel leerkrachten als kinderen. 

 

5. Vakantierooster 2020-2021   besluit 

 Na overleg worden enkele wijzigingen voorgesteld: goede vrijdag wel vrij te koste 

van studiedag 6 april, in ruil daarvoor een studiedag die nu op een woensdag is 

gepland naar een dinsdag verhuizen (in september of juni). Verder akkoord. 

 

6. Formatieplan 2020-2021    informatief 

 Financiële uitdaging die er bestond met betrekking tot het aantrekken van nieuw 

personeel is opgelost. Het is moeilijk personeel te vinden. Er vertrekken vier 

mensen komend schooljaar. 

 

7. Agenda 15-6-2020     procedure MR  

 15 juni 2020 

 Gebruikelijke punten 

 Formatieplan  

 Andere punten in overleg met directie, secretaris en voorzitter 

 

8. Rondvraag en sluiting    procedure MR 

 Gymrooster: er komt een extra groep 3. Daarom moet het rooster iets worden 

aangepast en kunnen alle klassen 2x 40 minuten i.p.v. 45 minuten gymmen. Dit 

heeft echter ook consequenties voor de tijd die de leerkrachten hebben voor 

andere dingen (werkdrukverlichting). Groepen kunnen onderling wisselen. 

 In deze (corona) periode krijgen alle klassen vanaf groep 5 krijgen gym 1x in de 

week. 

 Formatie op dit moment is op orde, maar er zijn een aantal leerkrachten niet 

aanwezig in verband met gezondheid. 

 Chromebooks: afspraak uit nieuwsbrief is geldig. Chromebooks mee naar school als 

ze thuis niet nodig zijn, anders mogen kinderen deze thuis houden. 

 Kinderrijk heeft vlogje gedeeld over nieuwe schoolgebouw. Misschien is dit ook leuk 

voor ouders die geen kind hebben die naar het nieuwe gebouw gaat.  

 

 

 


