
 

Notulen vergadering MR 

Datum:  27 oktober 2020, 20:00-21:30 uur, via Meet 

Aanwezig: Bart de Graaf, Clemens Wenneker, Ietje Vogels, Marc Stekelenburg, Marjotta 
Bouws, Petra Bensdorp Lubbers, Ronald Steen, Thijs Gitmans, Vanessa 
Ramaker 

Afwezig: Arjan Linnekamp 

Notulisten:   Clemens 

 

Opening 

Agenda wordt vastgesteld. Petra wordt welkom geheten als nieuw lid van de MR. 

Mededelingen 

Ietje brengt ter sprake dat gebouw 101 weer (flinke) lekkage heeft in de gymzaal. Ronald licht 
toe: er is contact met de gemeente, even afwachten. Marc vraagt zich af hoe het met de 
ventilatie in het gebouw zit. Ramen kunnen niet voortdurend open in verband met lawaai, maar 
zou wel moeten voor de luchtkwaliteit. Bart vraagt of er inzet van de oudergeleding nodig is 
richting de gemeente. Ronald wil eerst de reactie van de gemeente afwachten. 

Notulen 

Actiepunt “buiten spelen bovenbouw” (Marc koppelt terug aan de ouders die dit onderwerp op 
de agenda hebben gezet dat ‘s ochtends buiten spelen niet mogelijk is in de bovenbouw en 
waarom). Ouders zijn ingelicht. Ze vinden het jammer, maar leggen zich er bij neer.  

Actiepunt “tekst MR schoolgids” (Bart schrijft een concept tekst MR voor in de schoolgids). De 
tekst is rondgestuurd en staat in de schoolgids. 

Actiepunt “Ronald stuurt schoolplan naar de MR”. definitieve versie is op 20 september 
verstuurd. Suggestie bestuur: percentuele verdeling niet-Nederlandstalige leerlingen over de 
bouwen. Waarschijnlijk voor volgende keer, want dat kost wel wat tijd om te maken. 



Tussenschoolse opvang (TSO) 

Thijs heeft enkele kleine vragen over de begroting, bijvoorbeeld waar bepaalde getallen 
vandaan komen. Kan apart besproken worden. Begrotingen worden deze weken vastgesteld, 
dus weinig tijd meer voor aanpassingen. Instemming MR is daarmee voor nu een feit. Komt 
volgende vergadering ter informatie terug met korte samenvatting van de punten door Thijs. 

Actie: Thijs maakt een korte samenvatting van de vragen die hij Ronald heeft gesteld naar 
aanleiding van de begroting van de TSO en de antwoorden van Ronald op deze vragen. 

Functioneren TSO: Marjotta en Ronald lichten toe. Afgelopen periode waren in de bovenbouw 
wat meer ruzies en zelfs vechtpartijtjes. Judith heeft dat zeer goed opgepakt en het gaat beter 
nu. Er wordt met dubbele bezetting gesport. Iedereen die buiten speelt ‘doet iets’ is de afspraak. 

Schoolbegroting 

Ter informatie. Is nog niet rondgestuurd. Ronald licht toe: door dalende leerlingaantallen moet 
er bezuinigd worden. Op 1 oktober waren er dit schooljaar 24 kinderen minder, want veel geld 
scheelt (grofweg €125.000). Bij ongewijzigd personeelsbeleid ontstaat er een tekort. Daar gaat 
naar gekeken worden, hoe kan dat opgevangen worden? Dit speelt overigens niet alleen op 
onze school, maar in heel Centrum en West binnen de ring. Leerkrachten hebben een 
aanstelling bij het bestuur (OOadA), niet bij de school, en er is een lerarentekort, dus dat geeft 
ruimte bij eventuele maatregelen; leerkrachten kunnen eventueel op een andere school ingezet 
worden. Begroting wordt per schooljaar opgesteld, maar vergoedingen lopen een jaar achter (er 
wordt wel gemiddeld). Wat betreft Ronald zou er gerekend worden met boekjaar, maar daar 
moet OOadA het mee eens zijn. 

Actie: Ronald mailt de schoolbegroting. 

Verbinding (saamhorigheid) 

Door Coronamaatregelen hebben ouders en leerkrachten en ouders onderling minder en 
minder snel kort contact. Wat betreft contact leerkrachten en ouders: er wordt wel via Social 
schools meer gecommuniceerd en ouders maken daar ook gebruik van. Moeten we ons 
neerleggen bij de huidige situatie, of zijn er initiatieven mogelijk? De consensus is dat het 
helaas even is wat het is – we kunnen niet anders dan ons aan de richtlijnen houden. Uitstapjes 
worden uitgesteld en ouders kunnen niet de school in. Verbinding tussen ouders onderling 
neemt zoals gezegd ook af. Kan de MR hier nog iets in betekenen (bijvoorbeeld webinar)? Een 
online meeting met een grote groep mensen is niet fijn en effectief. Wat goed kan werken: nog 
meer berichten via Social Schools ‘uit de klassen’ met een fotootje. 

Conclusie: momenteel geen behoefte om hier iets extra’s aan te doen vanuit de MR. 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Is indertijd in de nieuwsbrief voor de ouders geplaatst, maar nieuwsbrief wordt niet door 
iedereen gelezen. Goed om nog een keer expliciet te communiceren naar het team, zodat er 
geen discussies over ontstaan. 



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

Afvaardiging gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van bestuur OOadA 

In principe zou iemand uit het team nu gevraagd worden, want gebruik is om om de beurt een 
ouder en een leerkracht af te vaardigen en de laatste afgevaardigde was een ouder. Dit is 
weliswaar een gebruik, maar geen verplichting, dus er zou eventueel ook weer een ouder 
afgevaardigd kunnen worden. Belangrijke vraag is welke werkgroepen er op dit moment zijn in 
de GMR, zodat expertise van afvaardiging daarop afgestemd kan worden. Eerst peilen welke 
leerkracht wil (en nog uren heeft) en anders ouders informeren over mogelijkheden en interesse 
peilen. 

Actie: Ietje inventariseert welke werkgroepen er nu zijn in de GMR en mailt het overzicht. 

Rondvraag en sluiting   

Marjotta: deze week is officieel de laatste werkweek voor Janneke en Madelon. Door Corona 
helaas niet mogelijk om op een leuke manier afscheid te nemen, maar er wordt vanuit het team 
en de bouwen zeker aandacht aan besteed. 

 

Overzicht instemming/vastgesteld 

 Instemming begroting TSO, maar komt in december terug ter informatie. 
 
Overzicht acties 
 

 Thijs maakt een korte samenvatting van de vragen die hij Ronald heeft gesteld naar aanleiding 
van de begroting van de TSO en de antwoorden van Ronald op deze vragen. 

 Ronald mailt de schoolbegroting. 
 Ronald communiceert naar het team nogmaals de nieuwe richtlijnen voor het nemen van foto’s 

door ouders op basis van de  AVG. 
 Ietje inventariseert welke werkgroepen er nu zijn in de GMR en mailt het overzicht. 

 
Overzicht komende onderwerpen 

 begroting TSO  (oktober) instemming – komt in december terug (informatie) 
 begroting school (oktober) informatie – komt in december terug 

 
Geplande vergaderingen 

 8 december 

 9 februari 

 30 maart 

 11 mei 

 29 juni 


