
Notulen MR vergadering 3 juni 2020 
 
 
Aanwezig: Marco, Theo, Jannie, Michelle, Yvonne, Stanske en Petra 
Notulist: Michelle 
Voorzitter: Yvonne 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Welkom 19.00 uur 

 

2. Notulen november 2019 

- De notulen worden goedgekeurd 

 

3. Vanuit directie:  

 

a. Update maatregelen corona vanaf maandag 8 juni 

 

Ouders zijn dinsdag 2 juni via een uitgebreide mail op de hoogte gesteld van de nieuwe regels 

omtrent het weer naar school gaan van alle kinderen vanaf 8 juni. 

 

b. Continurooster 

 

Petra en Yvonne geven aan dat er ouders naar hen zijn toegestapt in de afgelopen periode met 

positieve signalen wat betreft het continurooster. Stanske vertelt dat zij deze signalen ook heeft 

vernomen, maar daarnaast ook dat het bij ouders niet zou passen met de werktijden. 

 

Een aantal jaren terug is er onder ouders/verzorgers een peiling geweest m.b.t. een continurooster. 

Op dat moment was er weinig draagvlak en waren er bij de overblijf onvoldoende vrijwilligers. 

Marco en Yvonne delen hun ervaringen met verscheidene vormen van een dergelijk rooster.  

Omdat er een aantal varianten zijn om dit vorm te geven, is het belangrijk om binnen het team te 

kijken waar een eventuele voorkeur naar uitgaat. Van daaruit kunnen we wederom een peiling 

onder de ouders houden. 

 

c. Formatie De Bron 2020-2021 

 

Het formatieplaatje voor komend schooljaar is gedeeld. Volgend schooljaar is het van belang om 

elkaar te leren kennen gezien het aantal nieuwe teamleden. We bespreken ook de afspraken en 

overige bijkomstigheden van de nieuwe formatie. 

 

Vragen vanuit oudergeleding:  

 

● Eén van de nieuwe teamleden heeft geen deel uitgemaakt van een sollicitatieprocedure op 

De Bron. Hoe is zij in de formatie geplaatst? Marco legt uit dat zij eerder via een procedure 

van De Waard heeft meegedaan. 

 



● Inzet onderwijsassistenten koppelen aan een onderbouw/middenbouw/bovenbouw? 

- Rhea is gekoppeld aan groep 1 t/m 4 

- Gerdien is gekoppeld aan groep 5-6 en zij doet het leesprogramma Bouw! 

- Esther is gekoppeld aan de groepen 7-8 

 

We creëren voor de kinderen een vaste, duidelijke structuur wat betreft het koppelen van 

leerlingen aan teamleden. 

  

d. Update inzet Passend Onderwijs 

 

Teamactiviteiten staat geen bedrag genoemd. Uitleg hierover is gegeven. 

 

e. Scholingsvoorstel 

 

Het voorstel is ter informatie. Binnen het team is iedereen vóór het scholingsvoorstel en aanpassing 

in lesuren rekening houdend met de taakuren. 

Oudergeleding geeft aan dat de studiedagen die hiermee gepaard gaat niet eerder op die manier 

hebben plaatsgevonden op De Bron. Dit ter communicatie richting ouders (zorgdragen dat dit 

zorgvuldig verloopt). Afgesproken wordt dat Marco een briefje richting ouders opstelt waarin tekst 

en uitleg wordt gegeven over deze dagen.  

 

4. Vanuit de personeelsgeleding: 

 

a. Werving nieuwe MR leden 

 

Er hebben zich naast Petra (die zich herkiesbaar stelt) twee ouders/verzorgers aangemeld waardoor 

er een verkiezing zal worden uitgezet. Michelle neemt contact op met de kandidaten en vraagt naar 

een motivatiebrief welke voor woensdag 10 juni ingeleverd dient te worden.  

 

b. Afspraak Bert Tuk 

 

Maandag 8 juni om 16.00 uur gaan we met elkaar en uitgenodigde teamleden in gesprek over de 

verdere directievoering op De Bron met Marco als directeur. 

 

5. Vanuit de oudergeleding: 

 

a. Voortgang KMR 

 

Stanske heeft op dit moment contact met Hanneke om een datum te plannen voor een vervolg met 

de kinderen. Juist voor de leerlingen uit groep 8 zou het wenselijk zijn nog één keer samen te komen 

voor de zomervakantie. 

 

 

6. Rondvraag 

- Stanske is benieuwd naar het concept m.b.t. antipest- en gedragsprococol. Deze wordt 

geëvalueerd en waar nodig aangepast tijdens een volgend vergadermoment. 


