
Notulen MR vergadering 22-09-2020 

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

1. Opening 
Er zijn extra agendapunten bijgekomen: nieuwsbrieven, rapporten en taakverdeling binnen de MR.  
We stellen ons even voor, we hebben een nieuw PMR-lid, Kristel.  
 

2. Notulen MR juni 2020 
Geen opmerkingen.  
 

3. Bespreekpunten vanuit de school en oudergeleding 
Leerlingen telmoment:  
In februari hebben we een telmoment t.b.v. de formatie, deze mag gewijzigd worden tot 1 juli. Op 1 
oktober wordt het telmoment ingezet voor de begroting voor het volgende schooljaar.  
 
Corona:  
In de bovenbouwklassen zijn ventilatiekastjes geplaatst die metingen doen. Deze metingen worden 
doorgegeven aan de gemeente en zo wordt dit gemonitord om te kijken of het binnenklimaat goed 
is. We ventileren in de klassen door de ramen open te zetten en geregeld staan deuren en ramen 
tegenover elkaar open.  
Kinderen klagen over kou in de klas. Doordat de ramen openstaan ervaren kinderen dat het koud is 
in de klas. We zullen de ramen toch open moeten houden i.v.m. ventilatie, dus wellicht kunnen 
kinderen een warme trui meenemen naar school. We zullen in het team communiceren dat deze 
geluiden er zijn vanuit de MR en of de leerkrachten dit met hun klas willen bespreken.  
In deze tijd is de kans groter dat er vervanging voor een groep nodig is, vanwege Corona. De 
regels/adviezen vanuit RIVM wijzigen vaak, dus het is lastig om een protocol vast te leggen. We 
vinden het belangrijk dat wij als school onderwijs blijven bieden en geen opvang zijn voor kinderen. 
Wanneer kinderen verdeeld worden, genieten zij geen optimaal onderwijs. Instructie of onderwijs op 
maat is dan niet mogelijk. Tevens worden de lokalen te vol en krijgen we ventilatieproblemen. Het 
alternatief voor verdelen is, dat kinderen thuis moeten blijven zolang er geen leerkracht is. Er wordt 
advies van de MR gevraagd. MR ziet in dat verdelen in deze situatie niet handig is (minder goede 
ventilatie, ten koste van kwaliteit onderwijs), maar ziet ook het ongemak voor werkende ouders . MR 
gaat toch akkoord met het voorstel van directie om de kinderen thuis te laten blijven in geval van 
ziekte van leerkracht en adviseert dit z.s.m. te communiceren naar ouders, zodat zij hierop 
voorbereid zijn.  
 
Nieuwsbrief:  
Voor de vakantie werd verteld dat de nieuwsbrief nog maar 1x per maand verstuurd wordt. Vanuit 
de oudergeleding wordt aangegeven dat dit jammer is. Gezien Corona is het contact tussen school-
ouders al minimaal en gaan we van heel veel contactmomenten naar maar 1x in de maand. We 
missen als ouder contact vanuit school.  
We proberen te analyseren welke informatie er gemist wordt. Het gaat niet per se om de inhoud van 
de nieuwsbrief, maar meer om de betrokkenheid. Het blijkt dat niet in alle klassen via Social Schools 
wordt gecommuniceerd. Het zou fijn zijn om 1x per week of twee weken een verslagje te ontvangen 
wat er speelt in de klas evt met foto’s, zodat ouders op de hoogte zijn en hierdoor ook thuis het 
gesprek met hun kind kunnen voeren. Ook opperen we het idee dat leerkrachten na schooltijd mee 
naar buiten lopen, zodat zij even contact kunnen hebben met ouders die daar behoefte aan hebben 
(korte mededelingen of vragen). 
 



Vakantieregeling: 
Het voorstel is in het directeurenoverleg al besproken. De GMR vraagt advies. Voor komend 
schooljaar is het al heel duidelijk dat de meivakantie van 25 april t/m 6 mei kan zijn. Dan kun je nog 
kiezen voor een extra studieweek in juni of gaan we hem inzetten voor losse studiedagen.  
 
Schoonmaak:  
De directie is enorm hard aan het werk geweest omtrent de schoonmaak. Er zijn veel gesprekken 
gevoerd met het schoonmaakbedrijf. Er is nu een app waarbij klachten direct doorgegeven kunnen 
worden met foto’s, zodat leidinggevenden van het schoonmaakbedrijf hier ook melding van krijgen 
en hiernaar kunnen handelen.  
We hebben een nieuwe schoonmaker binnen de school, welke nu wordt ingewerkt. We hopen dat er 
snel routine is, waarbij we een schone school zien. We laten het onderwerp regelmatig terugkomen 
op de agenda van MR.  
 
 

4. Post en e-mail 
Geen. 
 

5. Bespreekpunten vanuit de oudergeleding MR 
Engelse les 
Vanuit een ouder is de vraag gekomen of wij Engels niet eerder kunnen aanbieden op school. Het 
wordt nu vanaf groep 6 aangeboden. Vorig jaar is er overleg geweest met de middelbare school over 
dit onderwerp. Zij gaven aan dat wij als school genoeg aanbieden. Dit wordt teruggekoppeld naar de 
ouder.  
 
Rookvrij schoolplein 
Sinds 1 augustus is er een wet omtrent roken rondom het schoolplein. De wet schrijft voor dat er 
niet in het zicht van het schoolplein gerookt mag worden. We adviseren de directie om dit in de 
nieuwsbrief te vermelden. Ook willen we vragen om nogmaals te vermelden dat honden niet 
toegestaan zijn op het schoolplein, ook niet aangelijnd.  
 
Scholingsbudget 
We zien in het document Scholingsbudgetten van de GMR dat er veel geld over is gebleven vanuit 
het scholingsbudget voor de Vlieger. Wat is de verklaring hiervoor? Is er bij het team bekend dat er 
een scholingsbudget is en wordt dit gestimuleerd te gebruiken? Het antwoord is ja, bij het team 
wordt gestimuleerd om ons te professionaliseren. We vragen aan directie of hier een verklaring voor 
is.  
  
Rapporten 
Er was teleurstelling bij veel ouders over de rapporten die in juni werden meegeven. Ouders hadden 
gehoopt meer informatie over hun kind terug te zien en vonden de tekst nu heel algemeen en soms 
wat onpersoonlijk.  
De PMR geeft aan er wel degelijk veel tijd en aandacht voor is geweest. De rapporten waren 
eenmalig anders, vanwege de corona-periode. Het is lastig om een verhaal per leerling op te 
schrijven, zeker gezien de lange periode waarin kinderen onderwijs op afstand volgden. De 
gelegenheid om te infomeren naar de ontwikkeling van het kind of een gesprek te voeren met de 
leerkracht was er wel. In de nieuwsbrief stond een oproep om facultatief oudergesprekken te 
voeren. Er werd echter weinig gebruik van gemaakt.  
 



Taken:  
Voorzitter: Nicole 
Secretaris: Chantal  
GMR: Danique + Linda/Ilse 
Communicatie team: Kristel 
Communicatie directie : Danique 

 
6. Rondvraag 

Geen vragen.  
 

Sluiting: 21.50 uur 
 

 
Datum:    

Handtekening Voorzitter     Handtekening Secretaris  

 

 

 

Actiepunten:  

Danique bespreekt punt 5 met Brigit. 

Briefing: kou in de klas, Collega’s vragen om na schooltijd mee naar buiten te lopen.  

Afspraken Social Schools herhalen. Een kort verslagje per klas zou voor ouders heel prettig zijn.  

Agenderen: ouders informeren over eerstvolgende MR-vergadering, Rapporten 


