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MR-vergadering – 2 juli 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 secretaris 

P Nick van Eijk ouder vervangend voorzitter 

A Reinier Kleijne ouder voorzitter 

P Anouk Harms leerkracht  

P Patty Dekker ouder  

A Marit Dries adjunct-directeur  

P Lianne Kusse leerkracht 8B notulist 

P Janneke Roos leerkracht   

P Mehmet Kolay ouder  

A Kiki van der Neut   

A Zefold Blom   

    

    

 
 

1) Opening  
Nick opent de vergadering om 19.33 uur.  
 

2) Vaststellen notulen 28 mei 2020 
Mehmets naam wordt toegevoegd aan de presentielijst. De notulen worden goedgekeurd. 

 

3) Mededelingen 
 

Directie • Marit is steeds meer uren aanwezig. 

• Voor de groepen 8 zijn toch nog afscheidsdagen georganiseerd.  

• Ook zal er musical worden opgevoerd. Deze wordt gestreamd. 

• Morgen zal de formatie bekend gemaakt worden. Volgende week dinsdag is er een wenmiddag. 

• Evaluatie van het jaarplan en werkverdelingsplan  

Team • Koen Kruidenberg is vader geworden van een zoon. 

• Inge Z is opnieuw moeder geworden van een dochter. 

• LIO stagiaire Daniëlle uit groep 4 is geslaagd. Zij zal volgend jaar gaan starten op een nieuwe school. 

GMR •  

Ouderv. •  

 •  

 •  

 

4) Verkiezingen personeelsgeleding MR 
In eerste instantie leek alleen Liannes termijn erop te zitten. Na het bekijken van de zittingstermijnen van 
alle leden, bleken ook de termijnen van Anouk en Janneke erop te zitten. Met 1 nieuwe aanmelding 
vanuit het team kan er nu gestemd worden (door het team) op 3 kandidaten. 

 

5) Continurooster 
We zijn al een paar dagen onderzoek aan het doen naar andere lestijden. We zijn vorig jaar gaan kijken 
op andere scholen. Met Corona kwam de invoering van een continurooster in een stroomversnelling. De 
afgelopen weken waren een uitgelezen moment om het continurooster in de praktijk te toetsen. 
 
De afgelopen weken zijn er gesprekken met het team geweest om te zien welke voordelen worden 
gezien en welke zorgen er nog zijn. Antoinette geeft aan dat het wenselijk is nu ook bij ouders een 
enquête uit te zetten omdat ouders nu helder voor ogen hebben wat een continurooster in zal gaan 
houden. Bij de peiling onder ouders zal een heldere, beknopte toelichting geschreven moeten worden 
(met als format het stuk zoals vanavond besproken en is meegestuurd voor deze vergadering). Het zo 
spoedig mogelijk invoeren is wellicht fijn, geven Patty en Mehmet aan aangezien ouders nu al rekening 
(wat betreft werk bijvoorbeeld) houden met het rooster zoals dat nu is. 
 
Vincent geeft aan dat een peiling onder collega’s ook nog handig is voor de vakantie. 
Grootste zorgen bij teamleden zijn nu de pauzetijden. Het zal lastiger worden veel collega’s tegelijk te 
vervangen voor een half uur pauze. Omdat het continurooster betekent dat er geen ‘overblijf’ meer is 
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voor de kinderen zijn er ook geen inkomsten meer vanuit de overblijf. Dit betekent dat het betalen van 
overblijfkrachten om toezicht te houden terwijl collega’s lunchen lastiger zal worden. 
Voordelen zoals meer contacttijd met de kinderen (dus minder ’brandjes blussen’ na een pauze), meer 
tijd voor lesvoorbereiding, door meer lestijd meer ruimte voor instructies worden ook zeker gezien door 
het team.  
 
Op welke termijn willen we duidelijkheid of op welke termijn is dit mogelijk? Voor de vakantie iedereen 
(ouders en team) ondervragen/peilen. Antoinette stelt voor om de invoering eventueel per januari 2021 te 
doen. Dan kunnen ouders iets regelen met hun werk en eventueel sportclubs van de kinderen. Patty 
geeft aan dat het wel fijn is om een realistisch tijdpad te schetsen naar ouders. Het lijkt er nu op dat 
invoering niet per 1 september kan plaatsvinden omdat er nog wat onduidelijkheden zijn.  
 
Mehmet vraagt zich nog af of de terugbetaling uitgesteld (of gespreid) kan worden. Wellicht zijn hierin 
nog wel andere mogelijkheden. Antoinette en Vincent maken een opzet voor een stuk toelichting en 
peiling voor het team. Voor de vakantie hebben we nog contact over de uitkomsten. 

 
 

6) Meubilair 
We gaan na de vakantie van start met het nieuwe meubilair. De komende weken zal de school worden 
leeggeruimd. Het oude meubilair krijgt veelal een mooie nieuwe bestemming. Het nieuwe meubilair is 
voor de kinderen ontzettend prettig. Er worden meerdere verschillende plekken gecreëerd waarin 
kinderen en leerkrachten een keuze kunnen maken 

 

7) Data MR vergaderingen 
Donderdag 17 september 19.30 uur, hopelijk weer een fysieke vergadering. 

 

8) Rondvraag 
Mehmet: Hoe gaat het met de ziekmeldingen in de kleutergroepen. In twee groepen waren veel 
ziekmeldingen. Bij navraag bleek het bij veel leerlingen om een verkoudheid te gaan. 

 

9) Openstaande onderwerpen en actiepunten 
 

Openstaande onderwerpen wie planning afgehandeld 

Continu rooster Vincent, Marit, 
Antoinette 

Dit schooljaar (2019-
2020) 

 

    

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


