
MR vergadering 8 oktober 2020 

18.30 – 20.00 uur  locatie  

1e vergadering van het schooljaar 2020-2021 

Agenda  

1. Opening vergadering, welkom Marijke en Erwin!  

2. Mededelingen 

- Personele bezetting:  
Lisa gaat met zwangerschapsverlof rond de kerstdagen. Dennis gaat dan de volledige week de 
kleuterklas draaien. IB’er Katinka gaat in november met verlof, er zijn nu enkele opties voor vervanging. 
Ook komt er een 3e kleuterklas. Schoolleiding voert nu gesprekken met nieuwe leerkrachten om vanaf 
januari deze te kunnen starten. Erwin gaat vanaf januari 1 dag minder werken, schoolleiding zoekt nog 
naar vervanging.  

- Groencommissie: 
De groencommissie heeft nieuwe leden nodig. Er zijn na de laatste oproep geen aanmeldingen 
binnengekomen.  
Actie: Schoolleiding gaat in het team vragen of zij ouders actief hiervoor willen benaderen.  

- Kamp: als je onder de 30 kinderen zit incl. volwassenen kan kamp op de huidige locatie in Austerlitz 
doorgaan.  
Update 14-10-2020: helaas gaat het kamp toch niet door. Het is verplaatst naar april 2021.  

- Jubileum + afscheid Richard: we kunnen nu geen feest geven voor ouders en oud-leerlingen, maar gaan 
zeker wat doen met de kinderen. Zoals een voorstelling, tijdcapsule begraven, iets lekkers voor de 
kinderen. Karin heeft oud-leerlingen en ouders gevraagd foto’s en filmpjes op te sturen voor Richard.  

 
3. Actielijst 

- Deze vergadering niet besproken, actiepunten blijven staan.  

4. Corona 

- De subsidie die we voor de zomer ontvingen om achterstanden weg te werken, gebruiken we onder 
meer voor extra ondersteuning in en om de klas (binnen de formatie). We zien over de gehele linie geen 
achterstand. De reguliere lesplanning kan weer worden gevolgd.  

- Hoe vangt de school corona-uitval (bij testen, na positieve test of quarantaine na positieve test bij 
huisgenoot) op en hoe communiceren we daarover? We hebben het nu aan de hand in groep 6. De 
leerkracht zit thuis in quarantaine na positieve test bij zijn partner. De leerkracht geeft thuisonderwijs. 
Groep 6 is op de hoogte gesteld. En bij de kleuterklassen, waar er juffen in afwachting waren van de 
uitslag van de test. Kinderen zijn naar huis gestuurd of opgevangen in andere klassen. Dit is in eerste 
instantie alleen naar de eigen klassen gecommuniceerd, maar is ook relevant voor alle ouders, vindt de 
MR. Schoolleiding stelt een brief op om via Social Schools te delen. Hierin moet onder meer staan: 

- hoe we uitval opvangen (kinderen naar huis sturen/opvang op school/thuisonderwijs) 
- beroep doen op ouders, vragen of zij duidelijk aangeven of ze echt opvang nodig hebben 
wanneer kinderen naar huis worden gestuurd.  
- hoe we omgaan met externen in de school: externen voor zorg wel (logopedie), maar niet voor 
kunst, sport ed. in ieder geval tot de kerstvakantie. 



- Gesprekken met ouders zoveel mogelijk online, alleen zorggesprekken mag op school. Of 
vragen via Social Schools in een privébericht beantwoorden en bij de deur. Fijn als docenten van 
de bovenverdieping om ook mee willen lopen naar het hek voor meer zichtbaarheid richting 
ouders. 
- Ventilatiesysteem: De school voldoet aan het bouwbesluit + ventileert aanvullend door ramen 
en deuren open te zetten (voor en na schooltijd en in pauzes). Oudergeleding vraagt of de CO2-
waarde op orde is, schoolleiding gaat dit uitzoeken.  
- Hygiëne: de kinderen wassen de handen bij binnenkomst, voor fruit eten en voor brood eten. 
Einde schooldag gaat er doekje over tafel en deurklinken. Gymkleding wordt na de les mee naar 
huis gegeven. 

Acties: Schoolleiding communiceert richting alle ouders via Social Schools over corona-aanpak. 
Schoolleiding stelt docenten bovenbouw op de hoogte over meelopen naar de deur. 

 
- Mondkapjes: de KSU heeft een brief opgesteld aan de schoolleiders over het gebruik van mondkapjes: 
het bestuur neemt geen centraal standpunt in. Schoolleiders mogen zelf beleid hierin bepalen. De MR 
vindt dat mimiek voor de klas belangrijk is, en dat er voldoende 1,5 meterafstand wordt bewaard. Het 
team onderling houdt voldoende afstand van elkaar. Daarom adviseren we nu geen mondkapjes voor 
leerkrachten.  

- Gebruik Social Schools: het valt op dat ouders in deze tijd actiever zijn op Social Schools, net als de 
leraren. Ook de filmpjes die in de plaats zijn gekomen voor de informatieavond zijn door veel ouders 
gezien, een groot bereik dus.  

 

5. Schoolondersteuningsprofiel  (bijlage) 

Schuiven we door naar de volgende vergadering. 

6. Jaarplan 2020-2021 (bijlage)  

In januari gaat de schoolleiding een nieuw jaarplan opstellen voor de komende 4 jaar. Het huidige 
jaarplan is een verlenging van de vorige 4 jaar. We bespreken enkele onderwerpen uit het plan: 
- Leerteam lezen wil een sprong maken in begrijpend lezen. Erwin komt van een school waar Close 
Reading werd gebruik en is, heel enthousiast. Close Reading = teksten goed bekijken, in 3 sessies fileren. 
Er is scholing aangevraagd om docent hierin goed op te leiden. Er is in september al 1 studiedag hieraan 
gewijd. Op deze manier geven we een boost aan begrijpend lezen. Groep 6 is vorig jaar al gestart met 
Erwin, dat zagen we terug in resultaten. Het is bovendien een goede voorbereiding op voortgezet 
onderwijs. Meer leerkrachten zijn enthousiast, er zijn deze week al enkele berichten over Close Reading 
geplaatst op Social Schools richting ouders. Close Reading staat dit jaar op de voorgrond. 
- Gedrag: ‘gedrag’ is heel breed we gaan nu bekijken wat we nodig hebben. Hierin werken we samen 
met een team van de MarnixAcademie om onderzoek te doen en uit te proberen wat werkt.  
- Identiteit: we gebruiken de nieuwe methode Hemel en Aarde, waar we in elk blok verschillende 
thema’s behandelen. Het is een laagdrempelige en brede methode die eenvoudig, aanpasbaar is op de 
behoeften van een groep. 
 

7. Begroting Ouderbijdrage; realisatie begroting 2019/2020. Begroting 2020/2021; vaststellen data 
ouderbijdrage (bijlage) 

Er is nog wat budget over van vorig jaar, van de schoolreis die niet doorgaan. Schoolleiding geeft aan dat 
ouders aangeven dat er veel dingen niet doorgaan ivm corona, waar gaat dan de ouderbijdrage aan op? 



Maar we hebben wel meer kosten, want bij sommige dingen hebben we geen hulp meer van ouders 
(hapjes kerst etc).  
 
We zijn de afgelopen 2 jaar niet strak geweest op het innen van de ouderbijdrage. Daarom spreken we 
nu af wanneer de brief eruit gaat en de herinnering. 
- Brief eruit: 1e week na herfstvakantie  
- Herinnering: eind november/1e week december  
Volgend schooljaar: liever eind september de 2e brief eruit, voor het uitbetalen van de kinderbijslag. 
Actie: Schoolleiding stelt brief op, houdt inning in de gaten. 

8.  het aantal fietsenstallingen aan de voorzijde van de school. 

De oudergeleding geeft aan dat het erg druk is met fietsen stallen aan de voorzijde van de school. Bij de 
bouw van de school is bedacht dat de meeste fietsenrekken aan de achterzijde staan. Nu we verspreid 
over verschillende ingangen naar binnengaan, is deze stalling niet toereikend. Ook aan de voorzijde zijn 
meer fietsenstallingen nodig. Kunnen er extra stallingen bij? Waar kan dat? Op de plek bij de oversteek 
met parkeerplaatsen? En hoe ziet de OBO dat? Schoolleiding gaat dit bespreken. Verder geeft de 
oudergeleding aan dat er kinderen bij het halen en brengen over de stoep crossen. Levert gevaarlijke 
situaties op. Fijn als in de nieuwsbrief kan worden aangegeven dat ouders hierop letten. 
Actie: Schoolleiding gaat de mogelijkheid tot extra fietsenstallingen onderzoeken. Plaatst in nieuwsbrief 
item over crossen op de stoep. 

9. Rook en Parkeerbeleid. Handhaven mogelijk op roken door school zelf? 

Oudergeleding geeft aan dat parkeren aan de achterzijde niet veilig is. Er wordt dubbel geparkeerd en op 
de stoep, hierdoor kan de bakfiets van de BSO er vaak niet door. Fijn als handhaving/wijkbureau hier 
eens voor langskomt.  
Actie: Schoolleiding gaat dit nog eens aangeven in het overleg met de wijkagent.  

Er wordt nog steeds gerookt bij de blokken en bij de struiken. De nieuwe wettelijke regels zeggen dat de 
schoolomgeving rookvrij moet zijn. Ouders zijn hier in de nieuwsbrief al diverse keren op gewezen. Nog 
een optie is om meer tegels van de rookvrije generatie bij de blokken te plaatsen, zodat ouders zich hier 
meer bewust van worden.  
Actie: Schoolleiding gaat uitzoeken of dit kan. 

10. https://www.cnvacademie.nl/news/mr-krijgt-instemmingsrecht-op-hoofdlijnen-van-de-

begroting/  

De MR krijgt een grotere rol bij begroting, van adviesrecht naar instemmingsrecht op hoofdlijnen. Hoe 
dit precies zit, moeten we nog uitzoeken. Er bestaat een training over via CNV Academie. 
Actie: Ellen zoekt uit. 

11. Rondvraag 

Ellen geeft aan dat er van het afgelopen jaar nog een MR-jaarverslag moet komen.  
Actie: Ellen gaat deze maken.  

https://www.cnvacademie.nl/news/mr-krijgt-instemmingsrecht-op-hoofdlijnen-van-de-begroting/
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