
Notulen MR vergadering  dinsdag 12 mei 2020 via teams 
 

Aanwezig: Kari, Coen, Mariëlle, Anouk, Marian, Wolter Gülhan, Robert 

Afwezig: Wessel 

Notulist: Anouk 

 

1.Opening en welkom: 19.50 gestart met de online vergadering 

 

2.Ingekomen post/ MR e-mail 

Geen ingekomen post. 

 

3.  Mededelingen beleidsteam  

Mededelingen staan op de agenda 

 

4. Corona en school 

Voor de gedeeltelijke start: 

• Verschillende ouders met verschillende reacties en meningen. Sommige ouders 

vinden het fijn dat de kinderen thuis werken, andere ouders vinden het heel lastig om 

verschillende redenen. 

• Leerkrachten ervaren verschillen tussen de kinderen. Er zijn leerlingen die al het werk 

thuis gedaan hebben, soms zelfs meer. Er zijn ook kinderen die dit niet hebben 

gedaan of dit niet konden doen (onrust, werkende ouders, niet werkende laptop of 

gedeelde laptop). Kansenongelijkheid 

• Complimenten voor het team van leerkrachten voor de flexibiliteit en inzet tijdens 

deze periode.  

• Ouders kregen zicht op (de soms pittige leerstof), de belevingswereld van de 

kinderen, het schoolleven. Dat werd door veel ouders ook als positief ervaren. 

Ouders hebben over het algemeen hard gewerkt en een positieve bijdrage geleverd. 

• De gemiste lesuren hoeven niet te worden ingehaald (in bijvoorbeeld vakanties). Dit 

is ook niet mogelijk i.v.m. de normjaartaak van de leerkrachten. Er zijn te weinig 

leerkrachten om inhalen te realiseren. 

 

Na de meivakantie: 

• Marielle heeft geprobeerd de opvang zo klein mogelijk te houden, omdat dit in de 

klassen plaatsvindt 

Kinderen met medische redenen hoeven niet naar school, andere kinderen in 

principe wel (leerplicht). Ouders gaan in overleg met Mariëlle als zij hun kind thuis 

willen houden.  

• De personeelskamer is nu een doorloop met koffiecorner. De teamleden eten in de 

klas. Max 4 mensen in deze ruimte toegestaan 

• Er is een verkeersregelaar, de gemeente betaalt deze kosten. 

• De bewoners van de Kievitslaan zijn boos over de ingang van de school in de straat. 

Er is sprake van een noodverordening, dus de situatie blijft zo. 

In de krant staat een positief stukje over de start, de verkeersdrukte  en de zorgen 

van de bewoners. 

De gemeente heeft veel voor ons betekend.  



 

• De komende weken richten de leerkrachten zich op de basisvakken: Taal, spelling, 

lezen en rekenen. Gelukkig is er sprake van een landelijke, zelfs internationale 

achterstand Er is in alle groepen aandacht op sociaal gebied en veiligheid 

( Kanjertraining) 

• De leerkrachten van groep 8 zijn druk bezig met het organiseren van een afscheid in 

aangepast (maar leuke) vorm. De ouders hebben al korte informatie ontvangen. 

Verdere info volgt nog. 

• Het afnemen van de sociale veiligheidslijst is uitgesteld naar volgend jaar. Afname op 

dit moment zou niet realistisch zijn. De inspectie gaat hiermee akkoord. 

 

De verwachting is dat de scholen over 2 weken weer volledig opengaan.  

Er wordt aan een nieuw plan gewerkt. 

 

5. Tevredenheidspeilingen: 

 

Leerlingtevredenheidspeiling 

In verband met  Corona hebben we de afname nog niet gedaan 

 

Leerkrachtevredenheidspeiling: 

Afname gedaan, maar de resultaten nog niet bekeken. 

 

Oudertevredenheidspeiling: 

Wij maken gebruik van vragenlijsten uit Parnassys, hierbij worden geen open vragen gesteld. 

40 Procent van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld, dat is netjes. Vanaf 34% is de 

afname geldig, bij 50 % is er sprake van een goede inleverscore. 

De MR heeft de peiling bekeken en vond het een mooi resultaat. 

Veel hoge cijfers, het laagste cijfer is een RV voor communicatievoorziening en informatie 

De peiling is nog niet op de personeelsvergadering besproken. 

 

6. Begroting terugkoppeling personele kosten en zij-instroom 

 

Er zijn op dit moment 3 zij-instromers: 

1 zij-instromer gaat naar een andere school 

1 zij-instromer wordt met terugwerkende kracht bovenschools gefinancierd 

1 zij instromer wordt voor de helft bovenschools gefinancierd. 

 

De begroting is nu sluitend 

 

 

7. GMR terugmelding en vooruitblik (ter bespreking)  

De laatste GMR vergadering is niet doorgegaan i.v.m. het grote aantal leden en Corona. 

30 Mei is er een GMR vergadering van de werkgroep personeel en het 

verplaatsingsprotocol. Deze vergadering gaat over de angst voor het eventueel verdringen 

van reguliere leerkrachten door zij – instromers. 

 



Hier zit niemand vanuit het Windas in, tenzij Mariëlle aan Coen aangeeft dat dit wenselijk is. 

8. Verkiezingen MR 

De termijn van Kari verloopt komend schooljaar, van Gulhan  het jaar daarna. 

Kari stelt zich herkiesbaar. 

Mariëlle stelt voor een oproep te plaatsen waarin we aangeven dat Kari herkiesbaar is, maar 

als anderen ook interesse hebben , ze zich kunnen aanmelden. 

Kari en Mariëlle maken een mailopzet en sturen dit naar de MR ter goedkeuring. Daarna 

plaatsing in de nieuwsbrief (en een mail aan ouders?) 

 

9. Speerpunten MR: 

Communicatie met ouders:  

Nog niet aan gewerkt. Kari en Robert gaan hier na de Coronatijd mee aan de slag. 

Kwaliteitskaart MR 

Mariëlle stuurt een format naar de MR 

 

10. Rondvraag 

• Is de vakantieplanning al af? Mariëlle mailt de planning, de MR kan dan advies geven 

voor donderdag 21 mei 

• Hoe doen we het volgend jaar met de ouderbijdrage? De MR heeft instemmingsrecht. 

Het voorstel is de ouderbijdrage niet te wijzigen. Agendapunt volgende vergadering 

• Hoe staat het met het huisvestingsplan? Positief nieuws, Dit wordt nog met de MR 

gedeeld. 

• Wie maakt het MR jaarverslag? Kari maakt een opzet 

• Kan Harry de uitstroomgegevens op de website zetten? Ja staat er binnenkort weer 

op 

 

MR vergaderdata: 

23/6 Jaarverslag , huisvesting, verkiezingen, leerkrachttevredenheidspeiling 

 

 

 


