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MR-vergadering – 28 mei 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
P Mehmet Kolay
ouder
P Patty Dekker
ouder
A Marit Dries
adjunct-directeur
P Lianne Kusse
leerkracht 8B
P Janneke Roos
leerkracht
P Anouk Harms
leerkracht
A Kiki van der Neut
A Zefold Blom

secretaris
vervangend voorzitter
voorzitter

notulist

1) Opening
Nick opent de vergadering om 19.36 uur. Mehmet stelt zich voor.

2) Vaststellen notulen 23 januari 2020
Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3) Mededelingen
Directie
Team
GMR
Ouderv.

•
•
•
•
•
•

4) Stand van zaken Corona en opening scholen en gewijzigde schooltijden
Het is een raar (en zwaar) jaar voor ons allen. Antoinette vertelt over de afgelopen periode. Met het
gehele team en alle ouders hebben we enorm moeten schakelen de laatste maanden. Er is bewust
gekozen om nu te werken met een 5 gelijke dagen model. Op deze manier is er rust voor de kinderen en
ook wat lucht voor de leerkrachten (ook omdat er momenteel ook geen reguliere overblijf mogelijk is). Er
zijn een aantal kinderen nog niet op school geweest. Twee leerkrachten staan nog niet voor de klas
vanwege gezondheidsrisico’s. Ook de noodopvang wordt in samenwerking met Vlietkinderen nog steeds
verzorgd. Tijdens deze vergadering krijgt Antoinette de nieuwe richtlijnen binnen. Ze vertelt er kort over.
Antoinette geeft aan dat we voor nu tot aan het einde van het jaar het continurooster zouden willen
blijven hanteren. De eindtijd zal nog bekeken worden. Dit zou half 2 kunnen blijven of bijvoorbeeld 2 uur
kunnen worden. Alle ouders-geleding leden geven aan geen bezwaren te hebben. 2 uur zou wellicht een
‘betere’ eindtijd kunnen zijn voor ouders die tot 3 uur zouden moeten werken. Antoinette vertelt dat het
ook gelijk een mooi moment is om voor het einde van het jaar een peiling onder ouders uit te zetten om
te zien hoe er gedacht wordt over de eventuele invoering van een continurooster. Vincent vertelt hierna
over hoe er in wisselend samenstelling is gesproken over hoe het team denkt over de invoering van een
continurooster. Alle ideeën en opmerkingen zullen gebundeld worden en met het team gedeeld worden.
Hierna zullen we hier verder mee aan de slag gaan. Nick vraagt wanneer de nieuwe richtlijnen en de
manier waarop Balans hiermee om zal gaan naar ouders gecommuniceerd zal worden. De Veldpost zal
in plaats van morgen, volgende week dinsdag uitgaan. Een aantal zaken zullen opnieuw bekeken
moeten worden (bijvoorbeeld gymrooster, het binnenkomen van de kinderen). Hopelijk kan het nieuwe
plan dinsdag definitief gedeeld worden met ouders. Hoe zal dat na 8 juni gaan met overblijf. Antoinette
geeft aan dat daar goed naar gekeken moet gaan worden. Er is een grote groep overblijfouders en zij
zijn er niet elke dag in dezelfde samenstelling.
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5) Formatie
Formatie is intern bekend. Er zijn geen vacatures. Inge Hamers is terug van weggeweest. In de
schoolgids is weinig veranderd. Er zullen wat data veranderen en de namen van leerkrachten bij andere
groepen. Er wordt ingestemd met het digitaal goedkeuren van de nieuwe gids.

6) Vaststellen nieuwe data
Vincent en Lianne zullen data voor het komende jaar opstellen. Deze kunnen tijdens de volgende
vergadering goedgekeurd

7) Data MR vergaderingen
Donderdag 2 juli 19.30 uur

8) Rondvraag
Nick vraagt naar de musical en afscheidsperikelen van de groepen 8.
Lianne vertelt hierover. Er zal voor elke groep een spel- en sportdag georganiseerd worden. Hiernaast
zal elke groep een ‘Corona-musical’ opvoeren. Ook voor het ‘school-uitgooi-moment’ wordt nog gezocht
voor een alternatief.
Antoinette vertelt dat er 3 juli nog een E en P dag gepland staat. Hoe staat iedereen erin als deze dag
wel of niet doorgaat. Ouders geven aan: laat doorgaan als het nodig is. Voor de leerkrachten is het
tweeledig: wij kunnen het niet voor het hele team beslissen. Persoonlijk, geven de meeste leden aan,
niet echt nodig.
Patty vraagt hoe we omgaan met leerkrachten met ‘Corona-klachten’. Antoinette vertelt dat leerkrachten
met hooikoortsklachten gewoon komen werken. Er is tot nu toe 1 collega getest. De collega is gelijk
getest en negatief getest op Corona.
Ook vraagt Patty naar de redenen waarom kinderen nog thuisblijven. De redenen verschillen. Van
medisch tot het spannend vinden om weer op te starten.
Patty vraagt tenslotte nog of alle leerlingen ‘in zicht’ zijn gebleven. Dit is gelukkig het geval. Dit vroeg om
maatwerk. Soms werd er met behulp van SMW of de IB-ers contact gehouden met gezinnen en
kinderen. Afspraak was ook de afgelopen periode om alle ouders minimaal 2 keer gesproken te hebben.
Ook met de kinderen is de afgelopen periode op verschillende manieren het contact onderhouden.

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:

2

