
 

Notulen vergadering MR 

Datum:  13 april 2021, 20:00-21:45 uur, via Meet 

Aanwezig: Petra Bensdorp Lubbers, Marjotta Bouws,Thijs Gitmans, Bart de Graaf, Wessel 
van Kampen, Roderick van der Lee, Arjan Linnekamp, Ronald Steen, Marc 
Stekelenburg, Vanessa Ramaker, Marcella Teijsen, Ietje Vogels, Clemens 
Wenneker  

Afwezig:  

Notulist:   Clemens 

 

Opening / mededelingen 

Kennismaking met Roderick en Wessel, (mogelijke) nieuwe leden zodra Bart en Vanessa de 
MR verlaten. Stellen zich kort voor. Vraag: zou er gestemd moeten worden voor nieuwe leden? 
Wessel: vooralsnog ‘kandidaat lid’, voor nu toehoorder. Voor volgende keer: als de ouders weer 
de school in kunnen meer campagne en hopelijk verkiezingen. Motivatie achter 
kandidaatstelling? Komt bij blijvende interesse volgende keer terug. 

Notulen 

Actiepunt “Ronald communiceert naar het team nogmaals de nieuwe richtlijnen voor het nemen 
van foto’s door ouders op basis van de  AVG.” blijft staan. Notulen vastgesteld. 

Bezuiniging 2021/2022 

Ronald licht stuk toe. Conclusie: voorlopig nog geen klas eraf, maar oplossing door bezuiniging 
op losse dagen. Arjan herhaalt optie om tekort te accepteren. Ronald herhaalt dat bestuur daar 
niet mee akkoord gaat (zie vorige notulen). Toelichting waarom nu geen onderbouwklas minder 
(instroom wordt beperkt, afgelopen periode juist weer wat meer instroom). Marc: getal van 410 
leerlingen? Ronald: prognose 1 oktober eerder met 365 conservatief ingeschat. Zonder grote 
veranderingen komende 1 oktober 375 leerlingen, dus dat is positief. Komende periode 
individuele gesprekken binnen de school. In mei gesprek met bestuur. Voorstel Marc: één ouder 
die zich informeert gedurende de komende periode en de oudergeleding informeert? Niet direct 
animo. PMR stemt in (op voorstel van Arjan in afwezigheid van Ronald eind van de 
vergadering). Kanttekening Marcella: mogelijk sociale problemen bij kleinere klassen. 



Feedback online onderwijs 

Onduidelijkheid over hoe verder met dit onderwerp. Kort wordt opgehaald wat er voorgaande 
keren is besproken. Willen we hier nog iets mee en zo ja wat? Wessel: evaluatie? Vanessa: ik 
word vaak aangesproken hoe het nu verder moet. Binnengekomen ouderbrieven raken ook aan 
dit onderwerp, door uitvallen leerkracht. Marcella: wel belangrijk om onderscheid te maken 
tussen ziekte en lockdown en verwachtingen met betrekking tot online onderwijs in die situaties. 
Bart: evaluatie al eerder over gesproken, betreft dan evaluatie door zowel door leerkrachten, 
ouders als leerlingen. Leerlingenraad is momenteel bezig met een enquête onder leerlingen. 
Ronald: zeker goed idee, wordt al gesproken over vierdaagse schoolweken, waarbij de vijfde 
dag anders ingevuld moeten worden. Nu al groot probleem bij langdurig zieken. Marc vat 
samen: voor- en nadelen van online onderwijs zouden we op een rij kunnen zetten. Petra: 
enquête onderbouw via Social Schools is al gedaan: ouders waren over het algemeen tevreden 
en feedback is ook meegenomen. Arjan: resultaten ob beschikbaar? Petra: gaat dit in de bouw 
navragen. 

Kosten speelplein 

Kostenoverschrijding, voorstel vanuit bestuur: 50/50, deel school wordt dan gefinancierd vanuit 
gelden TSO. Ronald: nog geen oplossing. Bestuur mag niet schoolplein bekostigen vanuit 
middelen bestemd voor onderwijs. Op basis van informatie geeft Friedes aan: advies om niet 
mee akkoord te gaan (zie zijn e-mail). Gesprek volgt nog. David, Sam nog om informatie 
vragen? Die zijn bij alle gesprekken geweest. Petra: rekeningen bij bestuur bekend, wie heeft 
dat geaccordeerd? Bart: er is heel veel overleg geweest, echt gek dat rekening nu bij ouders 
wordt gelegd, terwijl die al zoveel hebben bijgedragen. 

Update Corona 

Ronald licht toe. Voorlopig verandert er niet veel, sneltesten gaat wel iets schelen – kan voor 
schooltijd en dan hoeft de klas niet naar huis bij test. Er zijn ook zelftesten op school en die 
worden gebruikt door mensen die voor veel verschillende groepen staan. 

Brieven ouders aan MR 

Directie heeft reactie gegeven op in ieder geval een van de brieven. Marc: is een deel van die 
reactie ook te gebruiken in meer algemene communicatie naar de ouders toe (met weglating 
van individuele casus). Ronald: zeker. Wel al eerder gecommuniceerd via Social Schools, 
verschil ziekte en afwezigheid door testen. Conclusie: wat meer nog toelichten op Social 
Schools. Arjan: punt van geld van reisjes die niet zijn gemaakt? Ronald: geld van de OR kan de 
OR toelichten. Geld van school: blijft geld over van post ‘cultuur’ – gaat nu richting 
schoonmaak(middelen). 

GMR 

Nog geen lid. 

Rondvraag 

Ronald: graag met Arjan sparren over gebouw 101. Discussie met gemeente. Klimaatregulatie 

in gymzaal werk niet. Arjan zegt toe. Vanessa: er is mij gevraagd door ouders om te melden dat 

er over alternatieve kampen wordt nagedacht. Reactie Ronald op eerste initiatief was heel 



duidelijk, maar ouders zijn enthousiast en zeker 80 ouders gaan het sowieso organiseren. 

Inclusiviteit belangrijk: inleg voor minder daadkrachtige ouders. Kan de school daar aan 

bijdragen? Marcella: Eerst ook in team over hebben? Andere vraag: hoe wordt er gereageerd 

op brieven ouders? Geen inhoudelijke reactie, want is niet de taak van de MR, maar wel 

meegeven dat er naar geluisterd wordt en op Social Schools over gecommuniceerd zal worden 

door de directie. 

Actie Ronald: communicatie op Social Schools over hoe omgegaan wordt met uitval in 

verschillende situaties. 

 

Overzicht instemming/vastgesteld 

 Bezuiniging 
 
Overzicht acties 

 Ronald communiceert naar het team nogmaals de nieuwe richtlijnen voor het nemen van foto’s 
door ouders op basis van de  AVG. 

 Ronald communiceert op Social Schools over hoe omgegaan wordt met uitval in verschillende 
situaties. 

Overzicht komende onderwerpen 

 Vakantierooster: mei (advies) 
 WDM: juni (instemming PMR) 
 Mogelijke enquête over online onderwijs 

 
Geplande vergaderingen 

 1 juni 

 29 juni 


