
 

Notulen vergadering MR 

Datum:  15 november 2020, 20:00-21:30 uur, via Meet 

Aanwezig: Arjan Linnekamp, Bart de Graaf, Charlotte Bakker (eerste half uur), Clemens 
Wenneker, Ietje Vogels, Marc Stekelenburg, Marjotta Bouws, Ronald Steen, 
Thijs Gitmans, Vanessa Ramaker 

Notulisten:   Clemens en Ietje 

 

Opening 

Charlotte maakt kennis en stelt zich voor. Evaluatie en vooruitblik: ouders in oudergeleding 
hebben afgelopen jaren goed ingezet op specifieke onderwerpen. Fijn dat Ronald er altijd bij is. 
Korte kennismaking. 

Mededelingen 

Geen mededelingen voor de notulen. 

Jaarvergadering 

Voorkeur voor datum vroeg in het schooljaar, maar gezien huidige situatie (Corona) later in het 
jaar plannen. In ieder geval nog niet in 2020. Naar de ouders communiceren dat het uitgesteld 
wordt om deze reden. 

Actie: Ronald informeert ouders te zijner tijd in de nieuwsbrief over uitstel jaarvergadering MR 

Buitenspeelrooster 

Marjotta licht toe. ’s Ochtends buitenspelen in de bovenbouw is geprobeerd, maar conclusie 
was dat het aan de leerkrachten is en op dit moment is het niet mogelijk om ’s ochtends naar 
buiten te gaan met de kinderen. We stellen vast dat dit nog niet is teruggekoppeld aan de 
ouders die het onderwerp onder de aandacht hebben gebracht. 

Actie: Marc koppelt terug aan de ouders die dit onderwerp op de agenda hebben gezet dat ‘s 
ochtends buitenspelen niet mogelijk is in de BB en waarom 



Corona 

Ronald licht toe. We volgen richtlijnen RIVM en communicatie naar ouders via nieuwsbrief. 
Contact met Arjan vanuit oudergeleding. Momenteel speelt voorrang bij testen. Als scholen 
commercieel testen gaan inkopen, dan loopt dat via de directies. 

Halen en brengen van kinderen, waarbij ouders niet de school in mogen gaat, op 
uitzonderingen na, goed. Alleen de hoek van de straat waar verkeer is en waar laden en lossen 
plaatsvindt is soms een knelpunt. Hekdiscipline ’s middags moet weer worden opgepakt. 

Ietje licht toe: er is een procedure over hoe en wat met betrekking tot thuiswerken als iemand in 
quarantaine moet en niet ziek is. 

Mogelijkheden voor een eventuele tweede golf worden besproken. 

Werkdrukmiddelen (WDM) 

Wordt geheel ingezet in formatie, gekoppeld aan de bouwen. Voor nu tot 1 november, daarna 
moet het opnieuw verdeeld worden. Ietje en Marjotta lichten de procedure in de bouwen toe. 
Vastgesteld. 

Evaluatie jaarplan 2019/2020 

Sommige onderdelen hebben vorig jaar geen doorgang kunnen vinden door de Coronaperiode 
en die onderdelen zijn doorgeschoven naar dit schooljaar. Bijvoorbeeld keuze voor een nieuwe 
rekenmethode. Vraag over Leefstijl, Marjotta licht toe: wordt door de hele school toegepast door 
het jaar heen. Vastgesteld. 

Schoolgids 

Nog enkele kleine wijzigingen van de conceptversie. Bart wil graag een nieuwe tekst in 
schoolgids over MR (actie Bart). Vastgesteld. 

Jaarplan 

Is klaar, maar was nog niet gedeeld voorafgaand aan de vergadering. Volgt (actie Ronald). 

MR ‘20/’21 - Focus/rollen/bezetting/zichtbaarheid 

Bezetting volledig. Marc voorzitter. Arjan school en omgeving. Bart contact gemeente. Thijs 
financiële gedeelte. Vanessa sollicitaties. Clemens secretaris. 

Laatste jaar voor Bart en Vanessa, dus in januari nieuwe mensen polsen. 

Ouders gaan als oudergeleding in losse samenstelling inventariseren wat speerpunten kunnen 
zijn komend schooljaar en hoe zichtbaarheid richting ouders te vergroten.  



Afscheid Ronald - procedure, rol MR? 

Ronald gaat weg en MR heeft daar een rol in. Herbert leidt vanuit het bestuur de procedure. 
Ronald geeft aan: in principe ga ik weg, maar als continuïteit niet gewaarborgd is, dan blijf ik 
langer aan als dat nodig is. 

Vertegenwoordiging in GMR 

Eerst vaststellen op welke onderwerpen we willen inzetten op basis van het 
bestuursbeleidsplan, dan volgende vergadering kiezen tussen afvaardiging van een leerkracht 
of van een ouder en wie het het best kan doen.  

Functiewaardering 

Ronald licht toe. GMR gaat er naar kijken en de personeelgeleding moet instemming geven. 
Zou eigenlijk op 1 augustus afgerond moeten zijn, maar is niet gelukt door Coronaperiode. Moet 
voor eind 2020 klaar zijn. 

TSO 

Ronald licht toe. Teruggave is nauwelijks gebeurd, meer dan de overgrote meerderheid van de 
ouders heeft er niet om gevraagd. 

Momenteel wordt er schoongemaakt door de TSO. Kosten liggen hierdoor hoger (+ €260 per 
week bovenop begroot bedrag) en het moet gebeuren. Kan nog lang zo doorgaan gezien de 
ontwikkelingen. Overleggen met bestuur hoe dit op te lossen. Marjotta: anders zelf in de klassen 
doen in MB/BB? 

Rondvraag en sluiting   

Niets voor de notulen. 

 

Overzicht vastgesteld 

 Werkdrukmiddelen (WDM) 
 Evaluatie jaarplan 2019/2020 
 Schoolgids 

 
 
Overzicht acties 
 

 Ronald informeert ouders te zijner tijd in nieuwsbrief over uitstel jaarvergadering MR 
 Marc koppelt terug aan de ouders die dit onderwerp op de agenda hebben gezet dat ‘s 

ochtends buitenspelen niet mogelijk is in de BB en waarom 
 Bart schrijft een concept tekst MR voor in de schoolgids 
 Ronald stuurt het schoolplan naar de MR 

 
  



Overzicht komende onderwerpen 

 begroting TSO                 (oktober) instemming 
 begroting school      (oktober) informatie 

 
Geplande vergaderingen 

 27 oktober 

 8 december 

 9 februari 

 30 maart 

 11 mei 

 29 juni 
 


