
Notulen MR vergadering 29-03-2021 

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

1. Opening 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  
 

2. Notulen MR januari 2021 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd.  
 

3. Bespreekpunten vanuit de school  
Corona-update 
Het is een enorme uitdaging om de groepen elke dag bemand te krijgen. Bijna dagelijks krijgt Brigit 
wel berichten van collega’s dat zij niet kunnen werken i.v.m. klachten, griep of privé-
omstandigheden. Met een lege invalpoule is het lastig om de mensen te vervangen. We houden vol 
en blijven positief!  
Mochten jullie vervelende geluiden horen op het schoolplein, vragen we jullie om dit uit te leggen 
aan ouders. Omdat het tot nu toe nog vaak lukt om alles goed te regelen, hebben ouders soms geen 
idee dat we zoveel tijd kwijt zijn met dit onderwerp, waardoor andere onderwerpen soms even 
blijven liggen. Onze prioriteit ligt momenteel echt bij het bezetten van de groepen en de situatie laat 
het niet altijd toe om naar andere zaken te kijken, zoals bijvoorbeeld het buitenspelmateiriaal.  
 
Formatie 
Verwachte leerlingaantal op 1 oktober is 233. We hebben er tien bij opgeteld omdat ouders 
momenteel laat inschrijven, dus verwachten nog wel wat nieuwe leerlingen erbij. Dit betekent dat 
we volgend jaar met 10 groepen mogen draaien. In de kleutergroepen starten we met een kleine 40 
leerlingen. Er gaat dus 1 kleutergroep van af t.o.v. het huidige schooljaar. Mochten we meer 
aanmeldingen komen, dan is er ruimte om vanaf de kerst een kleutergroep op te starten. In groep 3 
komen circa 42 leerlingen. Omdat we willen investeren in de onderbouw, starten we met 2 groepen 
3. In groep 8 komt een grote groep; 34 leerlingen. Helaas hebben we het budget niet om groep 8 
over 2 groepen te verdelen. We gaan kijken op welke manier we de leerkracht van deze groep gaan 
ondersteunen.  
We hebben overwogen om de huidige groepen 7 af en toe samen te voegen (als groep 8 gaat 
oefenen voor musical), zodat we alvast kunnen werken aan groepsvorming. Vanwege Corona wordt 
er geadviseerd om groepen zoveel mogelijk gescheiden te hebben, i.v.m. een mogelijke besmetting. 
Hoe kijkt de MR hier tegenaan?  
- Voor groep 7 lijkt het ons goed om aan elkaar te wennen.  
- Er zijn mogelijkheden om de ruimte op te zoeken en meer afstand te creëren.  
- Als we ze niet gaan mengen; dan betekent dit dat de leerlingen van de combinatiegroep met 10 

kinderen een musical gaan draaien. Willen we dat?  
- Anderzijds; we zien niet in dat het binnen een maand van nu gaat verbeteren en het risico dat er 

drie groepen thuis moeten blijven is erg groot. Zou zonde zijn als ze thuis moeten blijven.  
De oudergeleding van de MR kijkt hier gemengd tegenaan. Brigit gaat inventariseren bij het bestuur 
of dit op meerdere scholen speelt en hoe zij dit aanpakken.  

  
Er zijn twee collega’s die afscheid hebben genomen of gaan nemen; Sanne is met 
zwangerschapsverlof en heeft ervoor gekozen daarna niet meer terug te komen in het onderwijs. 
Annette gaat afscheid nemen, omdat ze ook het onderwijs gaat verlaten.  
 
 
 
 



Begroting 
We nemen de begroting door. Brigit geeft toelichting op een aantal onderdelen en beantwoord 
vragen vanuit MR. Compliment voor de begroting, we vinden hem overzichtelijk en makkelijk te 
begrijpen.  
 
Schoolthema 
We zouden deze periode bezig zijn met het jubileum en starten met het schoolthema. We stellen het 
jubileum en schoolthema uit, i.v.m. Corona.  
Wel zijn we bezig met een nieuw schoollied. Er is iemand ingehuurd die een schoollied met de 
leerlingen gaan bedenken en maken.  
Afgelopen week hebben we in elke groep aandacht besteed aan de week van het Openbare 
Onderwijs. Dit hebben we ook naar ouders gecommuniceerd.  
 
Nationaal Onderwijsprogramma 
Er is door de overheid een programma bedacht om vertragingen bij leerlingen weg te werken. Elke 
school krijgt ontzettend veel geld om extra personeel in te zetten zodat we in kleinere groepen 
kunnen werken. Dit is een hartstikke mooi plan, maar het vraagt ook iets van de school. De 
tijdsplanning is erg kort; op zeer korte termijn moeten we al een plan voor de komende twee jaar 
klaar hebben. We gaan stap voor stap kijken hoe we dit gaan organiseren. 
 

4. Post en e-mail 
Nicole kreeg een vraag van ouder over besparen op materiaal. Dit wordt later besproken.  
 

5. Bespreekpunten vanuit oudergeleding 
Onnodig besparen op materiaal/kopiëren?  
Een ouder heeft het idee dat we onnodig bezuinigen; bijvoorbeeld topo-toetsen worden dubbelzijdig 
en in zwart-wit gekopieerd, wat ervoor zorgt dat het ontzettend lastig te leren is. En kinderen mogen 
maar weinig knutselmateriaal gebruiken als zij gaan knutselen. De personeelsgeleding herkent dit 
niet. Wel zijn we zuinig en gaan we verantwoord om met materiaal. We adviseren de ouder om dit 
probleem ook met de leerkracht te bespreken.  

 
Buitenspel materialen 
Dit onderwerp is actueel. We zijn momenteel aan het inventariseren welke materialen er nodig zijn 
en gaan de bakken weer aanvullen.  
 
Leerlingenraad 
Er wordt gevraagd of de leerlingenraad nog actief is. De leerlingenraad is er wel, maar vanwege 
Corona niet actief, omdat leerlingen uit verschillende groepen niet bij elkaar mogen zitten. Misschien 
goed om dit kenbaar te maken naar de kinderen en als zij ideeën hebben, kunnen zij wellicht een 
briefje schrijven en deze aan leerkracht/directie geven.  
 
Mondkapjes 
Veel ouders dragen geen mondkapje op het schoolplein. Doet de school hier iets aan?  
We hebben dit al meerdere keren in de nieuwsbrief vermeld. De oudergeleding adviseert om het 
nogmaals in de nieuwsbrief te vermelden.   
Ook wordt er aangegeven dat het niet hygiënisch oogt om kinderen een high-five te geven bij het 
afscheid nemen van de leerkracht, op het kleuterplein. Is er een alternatief te bedenken, zodat de 
leerkracht geen fysiek contact heeft met elk kind? We gaan dit intern bespreken.  
 

6. GMR  
We stemmen in met de stukken:  
Bestuursformatieplan 



Functiehuis voorstel adjunct directeur 
Verdeling faciliteiten secretaris vanuit CAO PO 
 
In het bestand Basispoolrapportage staan namen en BSN-nummers van medewerkers vermeld. We 
vinden dit onacceptabel.  
 
Terugkoppeling vanuit vorige GMR-vergadering:  
Kerstvakantie begint op 24 december.  Vanuit de oudergeleding is het advies om hiermee rekening 
te houden en studiedag in te plannen op de vrijdag voor de kerstvakantie.  
 

Sluiting: 21.10 uur 
 

 

 

 


