
MR vergadering 28 mei 2020 

18.30 – 20.00 uur  via ZOOM 

5e vergadering van het schooljaar (4e formele vergadering vervallen wegens corona) 

Aanwezig: Ellen, Stephanie, Anneke, Hedi, Karin. 

1. Opening vergadering  

2. Mededelingen 

- Activiteitencommissie evaluatie: on hold, ivm corona zijn er geen activiteiten meer 
geweest en ook geen evaluatie.  

- Personele bezetting, voortgang vacature: er staat momenteel een vacature uit voor 
1,6 fte en voor een gymdocent. Formatieplan wordt daarop mede afgestemd.  

- Wel/ geen instroomgroep: geen instroomgroep. Door de coronacrisis krijgen de 
kleuters nu apart les in groep 1 en groep 2. Hierdoor zijn de groepen niet zo groot en 
is een instroomgroep niet nodig. Bovendien is er personele onderbezetting bij de 
kleuters. Volgend schooljaar komt er vermoedelijk vanaf januari wel een 
instroomgroep, gezien het aantal aanmeldingen.  

- Organisatiestructuur KSU: on hold, ivm corona 
- Corona-update: 

o Update docenten, leerlingen en ouders: 
Richard en Ali zijn weer gestart, Jacqueline en abdel blijven nog afwezig. Hierdoor 
is er onderbezetting bij de kleuters. Het is niet mogelijk om volledig open te gaan 
vanaf 8 juni. Oplossing wordt gezocht in het continueren van de halve dagen of 
wel hele dagen maar dan verdeeld over de week. 

o Update leerlingen en ouders: 
Er zijn zo’n 15 leerlingen die om gezondheidsredenen afwezig zijn. Ook zijn er 
enkele kinderen die ongeoorloofd afwezig zijn. Er wordt door leerplicht nu niet 
op gehandhaafd. Schoolleiding heeft wel bijna dagelijks contact met 
leerplichtambtenaar. Thuiswerken is over de gehele linie goed gegaan. 

o Nulmeting/toetsing: Docenten signaleren individuele verschillen, kinderen die 
voor- of achter lopen. Maar geen groepsbrede verschillen.  

o Visie rest van het jaar: kinderen weer hele week - hele dagen naar school 
(behalve bij de kleuters), gymmen zoveel mogelijk buiten. Er mogen nu weer 
zorgspecialisten (fysiotherapeut, logopedist etc) in de school komen. Groep 8 
houdt geen standaard eindmusical maar bedenkt gezamenlijk een alternatief.  

- Inloggen bankrekening: is nog niet gelukt. Actie voor Karin.  

 

3. Actielijst 

Deze wordt als aparte bijlage rondgestuurd. 

 
4. Logboek 2019 – 2020 & Verantwoordingsdocument  

We doen mee aan een pilot van de KSU om alle gegevens voor in het logboek uit Parnassys 
te halen. Hierdoor is dit het laatste jaar van het logboek in huidige vorm. Door corona zijn er 
geen mogelijkheden geweest om de punten uit het logboek verder door te ontwikkelen. We 
ronden het voor dit jaar af (Karin werkt eind juni het logboek bij), evalueren het met de 
leerteams en gaan volgend jaar op hetzelfde punt verder. 
 

5. Begroting Ouderbijdrage_ tussenstand inkomsten & uitgaven 



 
 

Door corona heeft de schoolleiding geen tijd gehad om te inventariseren wat de tussenstand 
is van de ouderbijdrage-inkomsten. Schoolleiding gaat dit inventariseren en stuurt waar 
nodig een persoonlijke herinnering naar deze ouders. 
 

6. Vakantierooster en jaarplanning 2020 – 2021 

Het vakantierooster is nog niet volledig ingevuld, gaat schoolleiding mee aan de slag. Enkele 
openstaande vragen:  

o vrijdag 4 december: willen we dan wel of niet een halve dag vrij? Met Sinterklaas op 
5 december standaard wel, maar dat valt nu in het weekend. Sinterklaasviering is wel 
intensief, zeker voor de onderbouw. Daarom of vrij of ’s middags rustig programma 
zoals film kijken.  

o Tussen de herfst- en kerstvakantie nog een studiedag plannen? Zodat er wat lucht in 
de tussenliggende 8 weken komt? 

o Wanneer carnaval? Op 12 februari of een week later? 12 februari is een week voor 
onze carnavalsvakantie, misschien vreemd? Schoolleiding checkt bij het team.  

o De meivakantie: staat nu standaard 1 week ingepland. Toch 2 weken doen? Dan 
komt week erna met Hemelvaart erbij.  

o Het 50-jarig jubileum van de Johannesschool dat gepland stond in mei, is vanwege de 
corona niet doorgegaan. Wellicht verplaatsen naar het najaar? Nog overleggen met 
team en eventueel inplannen.  
 

7. Verkiezing MR: Ellens termijn loopt af en er is een oproep gedaan. Tot nu toe 1 kandidaat die 
zich heeft gemeld voor aanvulling van de oudergeleding.  
Bij de personeelsgeleding is er ook een vacature door het vertrek van Anneke. Hedi zoekt bij 
het team versterking.  
 

8. Rondvraag 

 Gaan we nog iets doen met het MR-team? Wellicht een borrel op 1,5 meter afstand. 
Ellen onderzoekt de mogelijkheden voor een borrel voor/na de volgende vergadering.  

 Schoolplein is goed vergroend. Positieve reacties van kinderen, personeel en ouders. Met 
groencommissie nog afspreken hoe nu verder qua oa onderhoud en watergeven tijdens 
vakantie. Karin gaat dit bespreken. 

 

Volgende vergadering: donderdag 25 juni 18.30 - 20.00 uur.  

 

 

 

 

 


