
Notulen MR vergadering 19-01-2021 

Aanwezig: Nicole Waijers (voorzitter), Linda Kikkert, Chantal Molenaar, Ilse van ’t Ende, Kristel, Brigit 
 

1. Opening 
Er zijn aanvullingen op de agenda:  
- vrijwillige ouderbijdrage 
- studiedagen 
- mr-cursus terugkoppeling 

 
2. Notulen MR oktober 2020 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd.  
 

3. Bespreekpunten vanuit de school en oudergeleding 
Inspectie 
In januari zou er bij het bestuur een inspectiebezoek plaatsvinden. Dit gesprek is verplaatst naar 18 
februari. We horen dan ook welke scholen bezocht worden voor een verificatie-onderzoek. In 
aanloop naar dit gesprek, dient elke school een presentatie aan te leveren. Onze presentatie heeft 
Brigit meerdere malen aan het team laten zien en besproken. Het team had weinige opmerkingen en 
kon zich goed vinden in de presentatie. De presentatie ligt nu bij het bestuuur. We kregen 
complimenten van het bestuur, vooral omdat we onze ambities duidelijk en helder beschrijven en 
hiernaar handelen. Indien wij worden uitgekozen, worden we in maart/april bezocht door inspectie.  
 
Personeel 
Er zijn veel wisselingen geweest na de kerstvakantie. Maurits heeft ons verlaten. Daardoor is Wendy 
naar groep 8 gegaan en werkt vier dagen. Op de woensdag werkt Chantal K. in groep 8. Hierdoor is 
Marlène nu 3 dagen in groep 7/8 gaan werken. Bij de kleuters moest nu een dag opgevuld gaan 
worden. Hiervoor hebben we Jolanda aangenomen. Zij werkt nu 1 dag naast Danique en 1 dag naast 
Chantal M.  
In groep 5 is nu 4 dagen ruimte gekomen, omdat Wendy naar groep 8 ging. Olivia werkt nu 4 dagen 
in groep 5, aangevuld met nog steeds 1 dag Marrit.  
In groep 4 is Sanne niet meer werkzaam in de groep op donderdag en vrijdag, in verband met haar 
zwangerschap. Sylvi werkt nu voor haar op deze dagen. Sanne kan gelukkig nog wel met kleine 
groepjes of achter de schermen voor school werken.  
Vanuit de basispool hebben we een nieuwe invaller beschikbaar, die gekoppeld is aan onze school. 
Ze heeft Lieke. Ook zij is zwanger en zal binnenkort niet meer voor een hele klas mogen invallen, 
maar kan achter de schermen wel ondersteunen, indien nodig.  
Sandy is ook een invalster uit de basispool en springt momenteel ook bij bij de noodopvang. 
Veel veranderingen dus momenteel. Van de nieuwe collega’s krijgen we steeds te horen hoe warm 
zij worden ontvangen door het team. Brigit complimenteert het team van de Vlieger hiermee.  
 
Onderwijs op afstand 
We hebben sinds vorige week weer wat aanpassingen gedaan in ons aanbod. We doen meer online 
met videobellen en instructie geven. Ook de plusklas heeft online extra aanbod. De websites per klas 
zien er goed uit. Linda vertelt dat zij het als ouder steeds beter ervaart. De websites worden steeds 
professioneler en het wordt als positief ervaren dat er online instructie gegeven wordt door eigen 
leerkracht. We hebben de eerste weken vooral ingezet op de cruciale doelen. Dit kan herhaling, 
automatiseren of extra oefenen betekenen. Zo probeerden we de leerlingen klaar te stomen voor de 
aankomende cito-toetsen. Nu blijkt dat we langer dicht blijven, zijn we vanaf deze week ook verder 
gegaan met nieuwe lesstof en -doelen.  



Linda vraagt of er over wordt nagedacht dat er op verschillende tijden lesgegeven wordt. Vanwege 
de wifi-verbinding en devices is het lastig om te organiseren voor ouders als kinderen tegelijkertijd 
online moeten zijn. We nemen dit mee naar ons volgende MT-overleg. Hoe wordt het onderwijs op 
afstand door leerkrachten ervaren? Zwaar. De combinatie van online lesgeven, chatten, contact met 
ouders, zorgleerlingen, noodopvang… er komt meer bij kijken dan bij het reguliere werken. Brigit 
monitort goed hoe het gaat en zoekt naar mogelijkheden om collega’s te ondersteunen waar nodig.  

Post en e-mail 
Er is geen post binnengekomen.  

Schoonmaak 
Nicole vraagt hoe het nu gaat met de schoonmaak. Chantal vertelt dat het iets beter gaat. We zien 
dat er structureler wordt schoongemaakt. Maar het is nog niet altijd voldoende. Het blijft een groot 
aandachtspunt. Yvon en Brigit voeren nog regelmatig overleg met de schoonmaker en/of het 
bedrijf.  

Sint en Kerst 
De oudergeleding van de MR heeft meerdere geluiden gehoord over de Sint- en Kerstviering. Over 
Sint werd aangegeven dat ouders van de onderbouw het erg jammer vonden dat er geen 
individuele cadeautjes waren voor de kinderen. De kinderen van de bovenbouw kregen namelijk wel 
cadeautjes bij de surprises en dat was dan lastig uit te leggen aan het jongere kind. Ook zijn er 
kinderen die het Sinterklaasfeest thuis niet vieren en voor deze kinderen was het altijd leuk dat ze 
dan op school wel een cadeautje kregen.  
Met betrekking tot kerst werd aangegeven dat ouders liever een kerstontbijt hadden gezien, ipv een 
kerstlunch. Kinderen vonden het heel jammer dat het kerstdiner niet door kon gaan. Een 
kerstontbijt was leuker geweest, omdat kinderen dan in het donker naar school kwamen en konden 
ontbijten met de lichtjes aan.  
We adviseren om deze onderwerpen neer te leggen op de juiste plek; de ouderraad en/of 
feestcommissie.  

Werkdruk 
Hoe gaat het met de werkdruk onder collega’s? Op dit moment wordt de werkdruk als hoog 
ervaren. De lockdown zorgt ervoor dat we onderwijs op afstand moeten organiseren en dat vraagt 
veel van collega’s. De werkdagen duren langer, we werken soms ook op niet-werkdagen en we 
hebben meer werkzaamheden. Sommige collega’s hebben zelf ook kinderen en moeten dit ook nog 
combineren met werk. Brigit geeft aan dat ze samen met BMT goed zicht heeft op hoe het met 
collega’s gaat. We zorgen goed voor elkaar en springen bij, waar nodig.  

Vrijwillige ouderbijdrage 
De oudergeleding kregen vragen van ouders over de vrijwillige bijdragen m.b.t. de tussenschoolse 
opvang. Nu de school dicht is, wordt er geen tussenschoolse opvang afgenomen. Krijgen ouders die 
25 euro hebben betaald nu wellicht ook een deel van het geld terug?  
Brigit legt uit wat de kosten zijn voor de tussenschoolse opvang. Een ouder betaalt (vrijwillig) 25 
euro per jaar voor de TSO. Een medewerker kost gemiddeld 25 euro per uur. Dit betekent effectief 
dat elke ouder 1 uur TSO per jaar betaalt. Het bedrag wat wij dus jaarlijks ontvangen uit de 
vrijwillige ouderbijdrage, is lang niet genoeg om alle kosten te betalen voor de TSO. Indien mensen 
toch behoefte hebben aan een teruggave van het bedrag (of een gedeelte hiervan), dan kunnen zij 
dit bij Brigit aangeven.  
Brigit gaat aan ouders toelichten hoe de financiering van de TSO is opgebouwd, zodat dit wellicht 
ook duidelijker is voor ouders.  

 



Studiedagen 
De studiedagen van 1 en 2 februari zijn ingetrokken. Op het moment dat we deze beslissing 
maakten, ging de school ervan uit dat we op 25 januari weer open zouden gaan. School heeft dit 
besloten, omdat er al veel onderwijstijd is gemist en we de kostbare tijd zo goed mogelijk willen 
benutten.  
Nu zijn er ouders dit op deze dagen vrij hebben genomen. Kunnen zij deze dagen alsnog als vrij 
beschouwen?  
Goede vraag, we gaan dit intern bespreken.  

Rapporten 
De rapporten worden uitgesteld. Hoe we deze vorm gaan geven, moeten nog bekijken. Wel zal het 
rapport in aangepaste vorm zijn, omdat we de kinderen 2 maanden niet hebben gezien en bepaalde 
gegevens missen. Hier wordt later meer over bekend gemaakt. De feedback over de vorige 
rapporten in juni vanuit de MR wordt meegenomen.   
 

MR-cursus terugkoppeling 
Kristel en Ilse hebben online meegedaan met een MR-cursus van AOB. De cursus viel wat tegen. 
Het duurde erg lang en ging al snel over specifieke situaties op scholen. Wel werd duidelijk dat wij 
het als MR, al aardig op de rit hebben. Ook kregen we de terugkoppeling dat onze directuer ons 
overal bij betrekt en over informeert. Dit is niet vanzelfsprekend, maar wel heel prettig voor een 
MR. Brigit adviseert Ilse en Kristel om terugkoppeling naar bestuur en/of AOB te geven over de 
aangeboden cursus, zodat de kwaliteit verbeterd kan worden.  

Functiegebouw 
Brigit geeft nog wat informatie over dit onderwerp. De PMR stemt in.  

Advies vakantieregeling 
We stemmen in met het advies van de vakantieregeling. Linda geeft uit naam van de PMR 
instemming tijdens de GMR-vergadering. 

 
4. Rondvraag 

Kristel vraagt aan ouders wat zij prettiger ervaren; live instructie van de leerkracht of 
instructiefilmpjes op de website. De ervaringen zijn wisselend. Beide manieren hebben voor- en 
nadelen.  
 

Sluiting: 21.00 uur 
 

Actie Wie 

In BMT bespreken: 

-of studiedagen alsnog als vrij voor kinderen 
worden besteed?  

-inlogtijden online instructie 

Brigit, Chantal 

Ouders informeren TSO en vrijwillige ouderbijdrage Brigit 

Terugkoppeling Sint en Kerst naar ouderraad Ilse 

 



 

 


