
 
 
Verslag MR-vergadering maandag 14 september 2020 
Aanwezig: Cynthia, Marcelle, Willy, Arco, Wilco, Renate en Sandra 
Afwezig met kennisgeving: Patricia en Nicole 
 
 1.  Welkom 
Wilco heet iedereen welkom. 
 
 2.  Vorige notulen  
De notulen zijn goedgekeurd. Er is ingekomen stuk nl. de uitslag van de enquête evaluatie 
heropening school. 
 
 3.  Mededelingen directie 

- continurooster/corona 

De klassen zijn opgestart. Op dit moment worden er  3 kinderen getest. Een ouder vraagt 
wat er gedaan moet worden als een kind besmet is. Het bestuur bepaalt in samenspraak 
met de GGD wat er moet gebeuren. We weten nog niet zo goed hoe we ermee moeten 
omgaan. Wat moeten we doen met kinderen die thuis moeten blijven op grond van de 
corona maatregelen? In de bovenbouw kun je het chromebook laten ophalen. In de 
volgende nieuwsbrief komt er informatie over dit onderwerp. Er wordt geen les gegeven op 
afstand maar er zal wel huiswerk meegegeven worden. 

 4.  Continurooster 
We hebben het team in bordsessies ingelicht zijn we in de MR besproken hebben over het 
continurooster (zie document uitwerking continurooster). De optie van het oude rooster van 
voor Covid-19 wordt door een aantal leerkrachten gemist. 
In het huidige crisis rooster draaien we een uur te weinig. Met name de bovenbouw komt 
uren tekort. Nav de trendanalyse is in de bovenbouw een kwartier extra rekenen per dag 
ingevoerd. Dit is lastig omdat het rooster al vol is. 
Als we het rooster formeel gaan regelen, kunnen we de BSO weer laten komen. Nu moeten 
we zelf de leerlingen opvangen na schooltijd. We kunnen ook een tijdelijk rooster aanhouden 
waarbij een aantal zaken moeten worden aangepast. Waarschijnlijk hebben we dit hele 
schooljaar nog met Covid-19 te maken. 
Het bedrag voor een BSO-er wat Renate doorgekregen had, klopt niet. Dit bedrag is 15 euro 
hoger. Een ouder vraagt of een BSO-er mag oppassen in de klas tijdens de middagpauze? 
Dit mag wel als de leerkrachten in de buurt zijn. Willen we ouders vragen om een vrijwillige 
bijdrage om deze kosten te kunnen betalen? De oudergeleding van de MR gaat hierover in 
beraad. Op andere scholen wordt de middagpauze op verschillende manieren opgelost. 
De leerlingen mogen wel middageten op school. In een continurooster hebben de groepen 1 
t/m 3 een halfuur om te eten. De groepen 4 t/m 8 krijgen een kwartier om te eten. 
We spreken erover om de peiling onder het personeel later te doen. Het is een grote 
verandering dus er moet wel tijd voor genomen worden. De collega’s vinden het niet fijn als 
hun werktijdfactor wordt aangepast. Ze vinden dat ze collega’s weinig zien.  
Er is gezegd dat dit rooster tot 1 oktober doorgaat maar we kunnen het ook tot aan de 
herfstvakantie laten doorgaan. 
Het rooster moet door de leerkrachten zo breed mogelijk gedragen worden. Het gaat in de 
eerste plaats om het onderwijs.  





Waarschijnlijk gaan we de crisissituatie verlengen met een rooster dat voldoende uren 
waarborgt. Het personeel wordt morgen gevraagd naar hun mening. Zij kunnen vragen 
stellen over dit proces. 
Na dit schooljaar evalueren het nieuw gekozen rooster en staan alle opties weer open. 
Het is belangrijk dat de agenda van de MR-vergadering voor de betreffende vergadering aan 
het team wordt gemaild. Op die manier kunnen zij ook reageren op de punten die worden 
besproken. 
  
 5.  Jaarverslag MR 2019-2020  
Er zijn een aantal opmerkingen over het jaarverslag. Sandra past het jaarverslag van de MR 
aan. Bij de volgende vergadering gaan we het jaarverslag vaststellen. 
 
 6.  Jaarplan Bouwsteen 2020/2021 
Renate past het jaarplan aan. Wilco vraagt of er bij de sterke punten nog een punt van 
digitaal onderwijs bij kan. Renate geeft aan dat je er maximaal  twee mag opzetten. 
De gekozen sterke punten laten we staan. 
Aandacht voor burgerschap staat er op als aandachtspunt. Bij de WMK kwam burgerschap 
er te weinig uit. In feite doen we wel veel aan burgerschap als we bv. kijken naar de 
methodes Kwink en Faqta. 
Dit plan staat niet op de website vanwege de AVG. Ouders mogen op aanvraag het plan 
bekijken. Hetzelfde geldt voor het schoolplan.  
Het verbeterplan voor COVID-19 wordt in het jaarplan grof uiteen gezet. 
 
 7.  Schoolplan 2020-2024 
Elk schooljaar wordt het schoolplan aangepast. De enquêtes worden ingevuld en dan krijg je 
automatisch de zwakke en sterke punten. 
Een ouder met gewicht 0 betekent dat ouders een gemiddelde opleiding hebben gehad. 
Voor 1 oktober wordt het schoolplan gelezen door de OMR en eventuele opmerkingen 
worden naar Renate gestuurd. 
 
 8.  Jaarverslag en begroting OR 
Wilco neemt contact op met Nienke IJsselstein. 
 
 9.  Verslagen TSO 
Arco heeft contact opgenomen met Gonnie en Liesbeth. Er wordt gewerkt aan deze 
verslagen. 
10. Rondvraag 
Patricia: Zij heeft aangegeven dat zij twijfelt of zij in de MR zal blijven. Wilco neemt contact 
op met Patricia. 
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