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MR-vergadering – 17 september 2020
P = present, A=absent, L=later E=eerder weg
P Antoinette Gillet
directrice
A Daan van der Meer adjunct-directeur
P Vincent Korving
leerkracht groep 4
P Nick van Eijk
ouder
A Reinier Kleijne
ouder
A Anouk Harms
leerkracht
A Patty Dekker
ouder
A Marit Dries
adjunct-directeur
P Lianne Kusse
leerkracht 8B
P Janneke Roos
leerkracht
P Mehmet Kolay
ouder
A Kiki van der Neut
A Zefold Blom

secretaris
vervangend voorzitter
voorzitter

notulist

1) Opening
Nick opent de vergadering om 19.31 uur.

2) Vaststellen notulen 2 juli 2020
De notulen worden goedgekeurd.

3) Mededelingen
Directie

•
•
•
•
•
•

Team
GMR
Ouderv.

Anouk is niet aanwezig vanwege de viering van de verjaardag van Chantal.
Vandaag was de dag van de pedagogisch medewerker. Daar is aandacht aan besteed.
Los van alle Corona perikelen zijn we goed gestart. In de hele school zijn alle klassen gestart met het nieuwe
meubilair.
Het team heeft al twee studiedagen achter de rug, onder andere over het nieuwe meubilair.
Marit en Sonja zijn zwanger en Angela gaat deze week met verlof.
Volgende week gaan de steunlessen starten. Hiervoor krijgen we subsidie. Er is plek voor 69 kinderen, er waren
meer dan 120 aanmeldingen. We merken ook steeds meer een veranderende populatie, veel anderstalige
ouders.

•
•
•
•
•

4) Corona
Helaas hebben we in de eerste week al te maken gekregen met een collega die met Corona
gerelateerde klachten thuis moest blijven. Deze collega testte ook positief. Hierna zijn er in de
desbetreffende groep ook kinderen positief getest. Dit zorgt voor zorgen en onrust bij kinderen, ouders
en collega’s. We zijn bezig met een kader te schetsen voor het thuiswerken en/of afstandsonderwijs voor
kinderen die ziek of in quarantaine thuis zijn. Ook bij Lucas Onderwijs wordt nagedacht over de rest van
het jaar. Kampen, uitjes, schoolreizen en bijvoorbeeld een Sinterklaas intocht zijn onzeker. Nick vraagt of
Antoinette verwacht dat er nog iets over het basisonderwijs gezegd zal worden in de persconferentie
morgen, zullen er nieuwe maatregelen van kracht worden. Antoinette denkt dit niet, niet voor het
basisonderwijs in ieder geval.

5) Continurooster
Vincent vertelt over de peiling onder ouders en teamleden. Twee derde van beide partijen zijn voor de
invoering van een continurooster in combinatie met het 5 gelijke dagen model. Wel zijn er nog best wat
vragen vanuit ouders en teamleden. Vincent geeft aan dat het handig is als er ook een ouder mee wil
kijken bij het beantwoorden van de vragen. In de komende weken zullen er verdere stappen gezet
worden. Vincent zal in de volgende vergadering hier op terug komen. Dit punt zal op de agenda blijven
staan.
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6) Jaarplan / jaarverslag
Er is al een aardige start gemaakt met het jaarplan en jaarverslag. Het viel Antoinette op terwijl zijn bezig
was met het schrijven van het jaarverslag dat er toch, ondanks de ‘stilstand’ door Corona, veel is
gebeurd vorig jaar. Zo zijn er stappen gezet in de kc-vorming, de invoering van het nieuwe meubilair en
een nieuwe gezamenlijke website. In het nieuwe jaar zijn er een aantal speerpunten;
We zijn van 3 naar 2 rapporten gegaan. Hierbij zijn we ook aan het nadenken over
de planning en invulling van oudergesprekken.
Burgerschap komt aan de orde. Hoe gaan we met elkaar om en bijvoorbeeld de
pietendiscussie zijn zaken die ter sprake komen.
Thematisch werken zal dit jaar ook extra aandacht krijgen. We zullen met de
gehele school dit jaar een gezamenlijke themaweek hebben.
Er zal worden gesproken over het werken in units. Hoe kunnen we
leerkrachtondersteuners, PM-ers, stagiaires zo effectief mogelijk inzetten? Hoe
kunnen we gebruik maken van elkaar kunde en expertises?

7) Ingezonden mail
Er is via de mail een vraag binnengekomen over de begeleiding van een individuele leerling. Ouders
geven aan de begeleiding door een externe partij graag op school plaats te laten vinden. Antoinette heeft
aangeven dat dit wettelijk gezien niet mag. Ouders hebben nu aan de MR gevraagd de zaak nogmaals
te bekijken. Antoinette licht toe dat als er voor deze begeleiding ruimte gemaakt wordt, dit ook voor
allerlei andere begeleiders gedaan zal moeten worden. Momenteel is het al lastig om voor leerlingen die
op school bijvoorbeeld arrangement begeleiding krijgen een passende werkplek te vinden. Mehmet geeft
aan of het mogelijk is de leerlingen meer te clusteren zodat er makkelijker een ruimte gevonden kan
worden in school. Antoinette geeft aan dat er veel verschillende instanties en partijen zijn die kinderen
met dyslexie begeleiden, clusteren zal dus lastig gaan. Hiernaast zullen externen die langer dan een half
uur per week binnen school werken doorlopend gescreend moeten worden. Alle MR-leden hebben
begrip voor ouders, toch wegen de argumenten om de begeleiding binnen school door te laten gaan voor
alle MR-leden zwaarder.

8) Rondvraag
Vincent geeft aan graag data te willen prikken.
3 november 19.30 uur
7 januari 19.30 uur
16 februari 19.30 uur
1 april 19.30 uur
20 mei 19.30 uur
24 juni 19.30 uur

9) Openstaande onderwerpen en actiepunten
Openstaande onderwerpen
Continu rooster

wie
Vincent, Marit,
Antoinette

planning
Dit schooljaar (20192020)

afgehandeld

De volgende MR-vergaderdata zijn gepland op de volgende dagen van 19.30- ca. 21.00 uur:
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