
Notulen MR vergadering 9-6-20  op afstand via ZOOM 

Aanwezig:  Piet, Eugene, Anne, Cindy, Therese, Ida, Ingrid en Gabrielle 

afwezig  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering 

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

De notulen waren in de map van de vorige vergadering terecht gekomen.Ze worden 

in het kort besproken. De aanpassingen van de website die gedaan zouden worden 

zijn inmiddels gedaan.  

3. Stand van zaken mbt Corona virus 

Beide scholen werken m.b.v. een protocol. Ook zijn er brieven naar ouders verstuurd 

rondom de nieuwe richtlijnen. Vooral voor de VSO klassen is het houden van afstand 

belangrijk, net als het extra vaak wassen van de handen. Ook zijn er dingen die nu 

anders georganiseerd zijn, zoals de gymlessen en de oudercontacten. 

Er zijn een aantal leerlingen op beide scholen die niet komen, maar daar kun je met 

leerplicht niet veel mee.  

MH:Het loopt prima 

OBL: Het loopt ook hier prima 

 

4. Roosters 

 a Vakantieuren rooster  

MH heeft in de meivakantie 1 week later vakantie dan OBL. Hier is voor gekozen, 

omdat andere scholen in Zeeland dit ook hebben. Totaal hebben we evenveel 

vakantie.  

VSO groepen hebben 5 studiedagen, SO groepen 3. Dit is bij beide scholen 

hetzelfde. Bij het VSO bleven er extra uren over vandaar dat er extra studiedagen 

gemaakt konden worden.  

 

 b. Jaarplanning 

De MR vergaderingen kunnen nu ook in de jaarplanner gezet worden.  

 

 Lesmodel 

We wachten hiermee tot het kenniscentrum er is.  

 

5. Werkdrukgelden: Oud- Beijerland: Inzetten voor werkdruk verlagende middelen: 

Zedemo, Chromebooks, leerkracht muziekonderwijs.  

MH: Dit geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om mensen vrij te roosteren. Het gaat er 

echt om om mensen te ontlasten.  De uitgaven worden verantwoord bij CSG de 

Waard. Door Corona is er geld overgebleven.  

OBL: Er is een enquête afgenomen bij leerkrachten. Iedereen kon aangeven waar 

het meest behoefte aan was. Hier is uitgekomen: 

- Zedemo (praktijkvak materiaal zoals in teamvergadering is gepresenteerd door 

Peggy Belt) 

- Leerling Chromebooks 

- inzetten op muziekonderwijs gegeven door vakdocent  

 

6. taakverdeling MR 



Oudergeleding MH: Voorzitster 

Leerkrachtgeleding OBL: Notulist 

 

EEn persoon uit de oudergeleding is de volgende vergadering voor het laatst. Haar 

zoon gaat van school af. Er komt dan een vacature voor een ouder van MH. Piet kijkt 

met collega’s wie er geschikt zou zijn. Wellicht een ouder van de SO groepen, zodat 

ze nog lang in de MR kunnen blijven.  

 

7. Nieuws GMR OPR: x  

 

8. rondvraag. 

leerkrachtgeleding MH: De oa in het VSO in MH staan nu voor de klas en hebben nu 

extra werkdruk. Ze vragen of er iets tegenover staat. Piet: De leerkracht blijft 

verantwoordelijk. We bekijken het nu tot de zomervakantie. Als dit langer duurt 

moeten we er weer naar kijken hoe op te lossen. De compensatie is de bonus.  

Of dit voor OBL ook zo is weten we niet.  

 

Via ouders gemeld: Tijdens de Corona is er weinig contact met de leerkracht in het 

VSO geweest. Zelf steeds contact opgezocht. Dit is een aandachtspunt. Eugene en 

de leerkracht zijn al op de hoogte.  

Vraag vanuit de ouders: Er kwam een vraag of er bij het nieuwe gebouw genoeg 

schaduw is. Als het goed is wel en anders moet er een schaduw plekje gezocht/ 

gecreëerd worden.  

Ook zijn er soms opmerkingen bij het hek dat er vanuit de Bloementuin niet altijd 

reacties komen op vragen die in het schrift geschreven worden. Reactie: Ouders 

kunnen altijd even bellen of mailen naar de leerkracht. Maar het is zeker ook een 

aandachtspunt.  

 

 

 


