
  
 

 

Notulen  

MR   vergadering   Sabina   van   Egmondschool  

 

 

 

 
Vergadering   MR   18-06-2020  

Vergadering  MR  

Plaats  via   Google   Meet   ivm   Corona   

Tijd    Donderdag   18   juni   2020.   Tijd:   19.30   -   21.30   uur  
  dhr.   vd   Veeken   vanaf   20.00   uur.   

Bijzonderheden   

Voorzitter  dhr   Eeltink  

Notulen  mevr   Gaillard   (tevens   opening)  

Aanwezig  dhr   vd   Veeken,   dhr   Eeltink,   dhr   Zegel,   mevr   Van   Loo,   
mevr   Rosendaal,   mevr   Van   Bennekom  
 
Met   kennisgeving   afwezig:  
 

 
  



TK:   Ter   kennisgeving  
O:     Overleg  
BS:   Brainstormen  
B:     Besluit  
M:    Mededeling  
KV:   Korte   vraag  
IN:   Instemming  
INP:   Instemming   Personeel  
INO:   Instemming   Oudergeleding  
A:   Actie  
 

Tijd  Agendapunt   doel  door:  

1.  Opening  TK  AG   

2.  Vaststelling   Agenda  O  allen  

3.  Notulen   en   actielijst   vorige   agenda  
 
Actiepunten:   

- Dhr   Eeltink   neemt   contact   op   met   de   AC  
over   een   eventuele   aanpassing   van   de  
ouderbijdrage   voor   schooljaar   2020/2021.  
Besparingen   vanwege   Corona   zullen  
worden   verrekend   met   de   vrijwillige  
bijdrage   voor   schooljaar   2020-2021.  

- Dhr   Zegel   kijkt   naar   Visie   en   missie   en  
koppelt   dit   terug   met   dhr   vd   Veeken.   
Doorschuiven  

- mevr   Van   Loo   zal   een   oproep   doen   voor  
kandidaten   PMR.    Wel   belangstelling  
(verzoek   om   toelichting),   maar   nog   geen  
aanmeldingen   ontvangen.   

- Dhr   Eeltink   stelt   zich   herkiesbaar.   Dit   zal  
worden   gecommuniceerd   naar   ouders   met  
een   oproep   voor   eventuele  
geïnteresseerden   om   zich   kandidaat   te  

O  AE   



stellen. Morgen   sluit   de   aanmelding.   Nog  
geen   reacties   ontvangen.  

 
Doorgeschoven   agendapunten:   

- schoolgids   (INO)   
Is   nog   niet   klaar.   Mevr.   Timmermans   is  
hiermee   bezig.   

- evaluatie   schooljaarplan   (IN)  
Hier   is   dhr   vd   Veeken   nog   niet   aan  
toegekomen.   Hopelijk   kan   dit   worden  
afgerond   in   september.   

- financieel   jaarverslag   (TK)   
 

4.  Ingekomen   stukken  
- Geen   mails   n.a.v.   vacature   OMR.   
- Geen   andere   post.   
- Aanbieding   MR   academie   

(naast    Info   MR    en    MR   actueel )   
Betreft   een   aanbod   van   online   trainingen.  
Gezien   Corona   en   komst   van   twee   nieuwe  
leden   wordt   de   meerwaarde   van   dit  
platform   wel   gezien.   Aanmelding   voor   1  
juli   2020   is   rest   van   2020   gratis.   Actiepunt  
Andries:   aanmelden   voor   1   juli   2020.  
Factuur   2021   -   2022   naar   Jeffrey.  

 

TK  IvL   

5.   Bespreken   
- jaarverslag   MR   2019-2020  

Akkoord   
- jaarplan   MR   2020-2021  

Gesproken   over   speerpunten.   Eenduidige  
communicatie   met   ouders   wordt   als  
belangrijk   ervaren.   Extra   speerpunt:  
optimale   communicatie   met   ouders   vs.  
leerkrachten    en   directie    vs.   leerkrachten.  
Rest   van   plan   moet   in   september   worden  
gevuld   (namen,   data,   etc)  

 

IN   IvL   



6.   Vastellen   formatie   2020-2021  
De   formatiewerkgroepleden   hebben   toch   nog  
aangegeven   dat   zij   opnieuw   naar   de   formatie  
willen   kijken.   Dit   gesprek   vindt   donderdag   om  
16.00   uur   plaats.   Mochten   er   wijzigingen   zijn,   dan  
zullen   we   deze   delen,   anders   kan   de   formatie  
naar   het   team   en   een   paar   dagen   later   naar   de  
ouders   volgende   week.   
 

INP   JvdV   

7.  Taakbeleid   2020-2021  
De   werkgroep   heeft   een   eerste   stap   gezet   en  
heeft   een   afspraak   gemaakt   om   bij   elkaar   te  
komen   volgende   week   om   tot   aanvullende  
afspraken   te   komen.   
 

INP   JvdV   

8.   Concept   schooljaarplan   2020-2021   
Hier   is   dhr   vd   Veeken   nog   niet   aan   toegekomen.  
Hopelijk   kan   dit   tegelijk   met   de   evaluatie   van  
2019-2020   in   september   worden   afgerond.   
 

INP  JvdV   

9.  Schoolgids   
Mogelijk   kan   nog   voor   de   vakantie   de  
herschreven   schoolgids   worden   gedeeld.   Anders  
wordt   dit   ook   doorgeschoven   naar   september.   
 

INO  JvdV  

10.  Mededelingen   directie:  

-   Corona   update  

Het   gaat   goed   op   school.   Onder   de   kinderen   zijn  
er   wel   wat   zieken,   maar   dit   is   niet   anders   dan  
andere   jaren.   In   unit   1-2-3   SP   waren   dinsdag   drie  
personeelsleden   ziek.   De   klachten   van   twee  
daarvan   zijn   corona   gerelateerd,   maar   kunnen  
ook   gewoon   een   griepje   zijn.   We   houden   het   in  
de   gaten.   

A.s.   maandag   is   het   directieberaad.   Daarin   zal   de  
nieuwe   richtlijn   van   het   RIVM   worden   besproken  

TK  JvdV  



(kinderen   met   snotneuzen   tot   6   jaar   zonder  
(familieleden)   met   koorts   weer   toegestaan).  

 
-   innovatie  

Is   momenteel   geen   nieuwe   update   over.   

 
-   werkdruk  

Citoweken   zijn   druk.   De   leerkrachten   hebben   op  
2   en   3   juli   lesvrije   dagen   om   Cito   gegevens   te  
verwerken   en   plannen   te   maken   voor   volgend  
jaar.   

-   Mevr.   Timmermans  

Mvr.   Timmermans   heeft   aangeven   per   einde  
schooljaar   haar   werkzaamheden   neer   te   leggen  
en   een   andere   kant   op   de   te   gaan   in   het  
onderwijs.   

-   rapport  

Doordat   de   afgelopen   periode   anders   is   verlopen  
rondom   de   registratie   van   toetsen   en   testen  
krijgen   de   leerlingen   aan   het   einde   van   het  
schooljaar   geen   rapport   zoals   ze   dit   gewend   zijn.  
De   kinderen   krijgen   een   cito   uitdraai   en   een  
speciale   brief   namens   de   unit.   

-   Schooltijden  

Dhr.   Van   der   Veeken   geeft   aan   dat   de  
leerkrachten   hinder   ondervinden   van   de  
aangepaste   schooltijden.   De   komst   en   het  
vertrek   van   de   leerlingen   op   verschillende   tijden,  
met   steeds   tien   minuten   er   tussen   kost   veel   tijd.  
Daarnaast   hebben   de   leerkrachten   de   indruk   dat  
het   doel   om   voldoende   afstand   tussen   de   ouders  
te   kunnen   bewaren   ook   bereikt   kan   worden   door  
terug   te   gaan   naar   de   gewone   schooltijden   met  
een   inloop   van   10   minuten.   De   ervaring   was   dat  
iedereen   op   verschillende   momenten   aan   komt  
lopen   en   hierdoor   er   geen   opstoppingen   zijn.   Dhr.  
Van   der   Veeken   stelt   dan   ook   voor   om   terug   te  



gaan   naar   de   gewone   tijden   en   te   monitoren   hoe  
dit   verloopt.   Hij   zal   hiervoor   het   directieberaad  
van   maandag   afwachten.   

-   Musical   voorstellingen   groep   8  

Dhr.   Van   der   Veeken   vraagt   advies   aan   de  
oudergeleding   van   de   MR   hoe   om   te   gaan   met  
de   musicalvoorstellingen   i.v.m.   de   reacties   die   de  
unit   ontvangt   van   ouders.  

De   OMR   schaart   zich   achter   het   standpunt   van  
school   om   ouders   op   de   tijdstippen   te   gaan  
indelen.   Wel   moet   er   in   de   uitnodiging   duidelijk  
naar   ouders   gecommuniceerd   worden,   dat   het  
niet   mogelijk   is   om   onuitgenodigd   op   de   late  
voorstelling   te   verschijnen   ivm   de   maatregelen  
van   het   RIVM.   De   ouder(s)   zullen   dan   aan   de  
deur   geweigerd   worden.  

-   EHBO   

Het   was   de   bedoeling   dat   de   leerkrachten   dit  
schooljaar   zelf   een   stukje   EHBO   zouden   geven  
ipv   (met)   de   externe   organisatie   die   dit  
gewoonlijk   doet.   Deze   organisatie   had   dit   jaar  
geen   contact   met   ons   opgenomen.   Door   het  
vertrek   van   mevr.   Naaktgeboren   en   Corona   is  
hier   niets   van   gekomen.   Door   het   grote  
leerlingaantal   (voorheen   groep   8,   nu   met   groep   7  
en   dus   dubbele   hoeveelheid   leerlingen)   lijkt   het  
ook   niet   mogelijk   dit   op   de   oude   manier   te   doen  
(rooster,   ruimte,   unitonderwijs).   Volgend  
schooljaar   staat   verkeer   (met   examen   voor   7   en  
8)   op   de   planning.   Discussie   wel   of   geen   EHBO  
schuiven   we   door   naar   volgend   jaar.   

-   Schoolfeest  

unit   1-2-3   gaat   naar   de   speeltuin.  

unit   4-5-6   en   7-8   gaan   naar   de   oude   Tol   (geen  
vergunning   nodig).   Alleen   voor   leerjaar   4  
Poortwijk   gaan   we   ouders   benaderen   voor  
vervoer.   Leerjaar   5   en   6   PW   gaan   op   de   fiets.   De  



SL   4-5-6   gaat   lopen   (28   min).   Data   worden   door  
de   units   zelf   gepland.   

11.  Overige   zaken   vanuit   het   bestuur   -   acties   n.a.v.  
schoolplan  
Geen   

TK  JvdV  

12.  Vaststellen   studiedagen   2020-2021  
Voorstel   vanuit   de   unitleiders:  
 
september   -   een   woensdag   9/9   of   16/9   voor  
studiedag   over   Klassenkracht   (SEO).   
 
oktober   -   een   maandag   5/10,   12/10.   Datum   nog  
afstemmen   met   externe   trainer   EDI   (instructie).   
 
februari   -   maandag   1/2.   lesvrije   dag   ivm   Cito/  
rapport.  
 
juli   -   donderdag   en   vrijdag   1   en   2   juli   ivm   cito/  
rapport.  
 
De   MR   gaat   akkoord   met   de   studiedagen   en   een  
vrije   woensdag   op   16   juni.   De   MR   gaat   akkoord  
met   het   maken   van   een   uitzondering   voor   het  
plannen   van   twee   studiedagen   achter   elkaar   op   1  
en   2   juli.   De   MR   is   van   mening   dat   dit   gewenst   is  
voor   de   ontwikkeling   van   de   school.   
 

TK   JvdV  

13.   Financieel   jaarverslag   2019   
(doorgeschoven)  
Dhr   vd   Veeken   heeft   de   begroting   van   2019   en  
2020   gedeeld   met   de   MR.   Deze   zijn   opgesteld   op  
basis   van   de   resultaten   van   het   voorgaande   jaar.   
De   inkomsten   zijn   gebaseerd   op   leerlingaantal.  
Dit   was   in   1   oktober   2018   345,   op   1   oktober   2019  
350   en   op   1   oktober   2020   354.   
 
Wat   betreft   Passend   Onderwijs   en   werkdruk   is   de  
notitie   gedeeld,   die   klaar   staat   om   met   het  
personeel   gedeeld   te   worden.  
 

TK   JvdV  



14.  Evaluatie   schooljaarplan   2019-2020  
(doorgeschoven)   
 

TK   JvdV  

15.  Mededelingen   GMR   
- oproep   nieuwe   leden   GMR   (personeel   en  

ouders)   
- oproep   nieuw   lid   RvT   
- functiehuis  

TK   IvL   

16.  Evaluatie   MR   afgelopen   jaar   
De   MR   is   tevreden   hoe   het   afgelopen   jaar   is  
gegaan.   Er   is   actief   meegedacht   met   de  
onderwijsvernieuwingen.   Sinds   Corona   probeert  
de   MR   zich   flexibel   op   te   stellen.   Zo   zijn   er   extra  
vergaderingen   geweest   om   mee   te   denken   met  
het   thuisonderwijs   en   het   herstarten   van   de  
lessen   op   school.   Het   komende   jaar   zet   de   MR  
de   invulling   van   haar   taken   op   dezelfde   manier  
voort.  

O  AE  

17.   Samenstelling   MR   2020   -   2021   
De   invulling   van   de   PMR   zal   waarschijnlijk   pas  
plaatsvinden   na   invoering   van   het   taakbeleid   en  
in   overleg   met   de   leerkrachten   met   ‘ruimte’   voor  
een   grote   taak.   

O  AE   /   IvL   /  
JvdV  

18.  Rondvraag  
Geen   

O  AE  

 Afsluitende   vergadering   is   gepland   op   9/7.   
Actiepunten:   

- dhr   Zegel   bekijkt   de   visie   en   missie   en  
neemt   hierover   contact   op   met   dhr   vd  
Veeken   (doorgeschoven)   

- dhr   Eeltink   regelt   een   abonnement   op   de  
MR   academie.   

- PMR   instemming   formatie  
- PMR   instemming   taakbeleid   
- OMR   instemming   schoolgids   

September:   
- jaarplan   MR   2020-2021   afronden  

  



- schoolgids   (instemming   OMR)   
- evaluatie   schooljaarplan   2019-2020  
- concept   schooljaarplan   2020-2021  

 
 
 


