
Notulen mr vergadering maandag 26-10-2020 

 

1. Opening vergadering 

Monique opent de vergadering en heet een ieder welkom. Judith en Wendy zijn met 
kennisgeving afwezig. 

2. Notulen van de vorige vergadering 

De notulen van de vergadering van 16-9 worden aangepast door de namen Maayke en 
Maaike goed toe te passen. Daarna zijn ze goedgekeurd. Er zal aan Tessa gevraagd worden 
om ze online te zetten. 

3. Evt. zieke leerkrachten/ouders/kinderen 

Op dit moment zijn Maaike en Els thuis met corona. Joyce wacht op de uitslag van een 
coronatest. Bente is weer aan het werk gegaan. Er zijn een aantal leerlingen in de groepen 
6,7,en 8 met corona. De regel is dat bij een cluster van 3 of meer besmettingen per groep er 
verdere maatregelen genomen moeten worden. 

Het noodplan wat opgesteld met o.a. de carrousel werkt niet slecht. Het trekt wel een wissel 
op het team. De directie kan eventueel van het protocol afwijken door de volgorde aan te 
passen. We moeten het gehele onderwijsproces bewaken. 

De mr vraagt wel nadrukkelijk om een heldere communicatie naar de ouders toe. November 
zal een spannende maand worden omdat dat normaliter de maand is met de meeste 
ziekmeldingen onder het personeel. 

4. GMR, indien er nieuws is. 

Er is 30-11 een (online) gmr bijeenkomst. Er volgt nog meer info. Er wordt ook nagevraagd 
waar wij alle gmr stukken kunnen inzien. 

5. Begroting      (extra agendapunt) 

Er zijn begrotingsgesprekken geweest. We hebben behoorlijk bezuinigd en daardoor ziet het 
er weer wat beter uit voor het komend jaar. 

Er zal geïnvesteerd worden in : 

• 40 laptops voor groep 5 (zijn net geleverd) 

• De gymzaal zal worden voorzien van nieuwe materialen 

• Een aantal smartboards zal worden vervangen 

• Er kan gekeken gaan worden naar een methode voor de creatieve vakken 

• De vervanging van het zwangerschapsverlof van Tessa kan eventueel via een 
uitzendbureau geregeld worden. 



• Voor de vervanging van Jolande Römer ( pensioen) kan naar een zij-instromer 
worden gekeken. 

In het schooljaar 2021/2022 zou de ergste financiële pijn voorbij kunnen zijn. De begroting is 
bijna klaar en dan krijgt de mr deze ook. 

6. Filmavond   (extra agendapunt) 

Is het verstandig de filmavond door te laten gaan ?  

Na het bespreken van de voor- en nadelen stemt de mr ervoor om de ouderraad het 
dringende advies te geven de filmavond niet door te laten gaan. 

Het Sinterklaas feest en het kerstfeest zullen in aangepaste vorm doorgaan op school. 

7. Continurooster 

In de CAO staat dat je recht hebt op een half uur pauze tussen 10 uur en 14 uur als je 
werkdag langer is 5,5 uur. Voor de leerlingen zou dat betekenen : een kwartier eten en een 
kwartier naar buiten. Als er een voorstel zou komen tot wijziging van de schooltijden dan 
moet je een ouderraadpleging houden. Als school mag je daar wel zelf de spelregels voor 
maken. Leraren spelen feitelijk geen rol in het besluit omdat hun CAO niet in het geding 
komt. Het draagvlak vanuit het team is niet bekend, de vraag komt vanuit de ouders.  

Omdat de nadelen op dit moment zwaarder wegen dan de voordelen wordt besloten er 
voorlopig niet mee verder te gaan.  De ouders zullen middels een filmpje op de hoogte 
worden gebracht. Over een eventuele versoepeling van de overblijfregels wordt nagedacht. 
Nel Pronk zal hier ook bij betrokken worden. 

In de volgende mr vergadering zal “regels overblijf” een agendapunt zijn. 

8. Rondvraag 

Hoe staat het met de schoolfoto’s ? 

Er is iets misgegaan met het sd kaartje van één van de fotografen. Een deel van de foto’s 
moet dinsdag 3-11 over gemaakt worden. 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering  

De volgende mr vergadering is :  

Dinsdag 8 december 

Woensdag 20 januari 



Donderdag 4 maart 

Maandag 12 april 

Dinsdag 15 juni 

 


