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Notulen mr-vergadering 21-09-2020  

Locatie: Zandstraat en digitaal via teams 

Aanwezig: Jolanda Jonker, Vasco Werners, Ingrid van den Heuvel, Marjon 
Dozy, Carin van Zitteren, Eefke van der Wijst 

Afwezig: - 

Gasten: Lidwien Storimans 

 
 

1. Opening en vaststellen agenda. 

Mr heeft de agenda vastgesteld en goedgekeurd. 

 
2. Vaststellen notulen vorig overleg. 

Mr stelt notulen vast. 

 
3. Mededelingen directie. 

 
Kwaliteitsindicatoren: de indicatoren voor schooljaar 19-20 zijn binnen. 2020 is door de 
uitbraak van corona een bijzonder jaar. Dit is ook terug te zien in het indicatoren-
overzicht. Een aantal metingen ontbreekt, zoals de IEP eindtoets en de eindopbrengsten 
van cito. Opvallendste punten van dat wat wel is gemeten: 
 
Leerlingaantal is in 2019 gestegen naar 178 (was in 2018 172). Dit jaar zien we een            
verdere stijging. Het wordt per 1 oktober waarschijnlijk 184. 
De tussentijdse uitstroom is afgelopen jaar iets hoger geweest dan  voorgaande   jaren.    
We hebben te maken gehad met 4 verhuizingen. 
 
Ziekteverzuim: het percentage op De Harlekijn is 3,1%. Positief is dat dit percentage onder 
de ambitie van SKPO ligt (=4,3%). De frequentie is op De Harlekijn wel hoger dan 
gemiddeld. 
 
Toelichting op koerssleutels SKPO: 3 focuspunten in strategisch beleidsplan, gebaseerd op 
onze maatschappelijke opdracht. Gekoppeld aan school- en jaarplan. Deze vervangen 
vanaf aankomend jaar de kwaliteitsindicatoren 
 
Korein: samenwerking intensiveren dit schooljaar. Start nieuwe locatieleider. 
 
Corona:  
Pauzes weer samen. 
 Verschillende deuren. 
Afzetten kinderen gaat goed! 
Voorrangsbeleid, 
Beschikbaarheid vanuit de vervangerspool. Wat te doen bij afwezigheid leerkracht. 
Hierover gaat team intern binnenkort in dialoog 
 



 

Aanbouw: wachten op vergunning. Dilemma: starten of wachten tot bezwaartermijn is 
verstreken. 
 
Zonhove: Toegang aan Zandstraat minimaal. Hoofdingang aan Nieuwstraat. De weg door 
het bos is van de baan. 
 
4. Er zijn geen mededelingen vanuit het team 

 
5. Er zijn geen mededelingen vanuit de gmr 

 
6. Evaluatie Corona De afgelopen periode waren er regelmatig kinderen thuis die alleen maar 

last hadden van verkoudheidsklachten. Deze kinderen missen veel onderwijs. Ook was het 

voor sommige ouders lastig om deze kinderen bezig te houden naast hun eigen thuiswerk. Er 

werd soms werk meegegeven maar dat werd niet door iedereen gemaakt. Alleen kinderen 

met koorts of een gezinslid met koorts moeten nu thuis blijven. Waarschijnlijk zitten 

hierdoor minder “fitte” kinderen thuis en wordt er minder onderwijs gemist. 

Komende studiedag gaat het team overleggen over de invulling van dagen dat een hele klas 

thuis moet blijven ivm een leerkracht met verkoudheidsklachten en geen vervanging.  

 
7. Verwachtingen mr schooljaar 2020-2021 

De volgende verwachtingen worden uitgesproken: 

- We verwachten dat iedereen er alles aan doet om digitaal of fysiek aanwezig te zijn bij 

gemaakte afspraken. 

- We monitoren de samenwerking tussen school en Korein, zeker als er straks 2 nieuwe 

groepen dagopvang in het gebouw zitten. 

- We willen snel schakelen bij actualiteiten. Afgelopen jaar is gebleken dat we dit al gedaan 

hebben rondom Corona. 

- We hebben allemaal een verantwoordelijkheid rondom het inbrengen van agendapunten. 

- We houden in de gaten of er een invulling komt voor kinderen die door Corona een dag 

thuis zijn. We weten dat digitaal thuisonderwijs alleen mogelijk is als de hele klas thuis moet 

blijven en de leerkracht beschikbaar is. 

 
8. Pauzebeleid leerkrachten 

Ter info: op dit moment wil Lidwien een verandering aanbrengen in het surveillancerooster. 

Leerkrachten met een eigen klas surveilleren tussen de middag niet, zodat zij in de 

personeelskamer kunnen eten. Lidwien wil het surveilleren tussen de middag ook laten doen 

door leerkrachten. Er wordt uitgezocht of de mr hierbij advies- of besluitrecht heeft. 

De komende tijd kunnen we vast uitzoeken hoe het team hierover denkt en hoe hieraan 

invulling wordt gegeven op andere scholen met een continurooster. 

 
9. Vergaderdata. 

We vergaderen op:  - 3 november 2020: kennismaking nieuwe penningmeester en          

Toelichting schoolbegroting. 

                                    - 10 december 

                                    - 27 januari 2021 

                                    - 16 maart 



 

                                    - 19 mei start om 19.00u met leerlingenraad 

                                    - 29 juni Goedkeuring schoolgids 

 
10. Mr info in de nieuwsbrief en op de website. 

 

- Lidwien heeft mededelingen gedaan. 

- Stand van zaken rondom de nieuwbouw. 

- Leden MR hebben verwachtingen en speerpunten 2020-2021 uitgesproken. 

- Nieuwe vergaderdata en invulling vergaderingen zijn vastgelegd. 

- Evaluatie Corona. Wat gaat goed, wat kan beter. Er zijn zorgen rondom de drukte bij het 

ophalen van leerlingen uit groep 1-4. Er wordt een mail gestuurd naar deze ouders om hier 

nogmaals aandacht voor te vragen.  

- Het nieuwe strategisch plan van de SKPO is besproken. Mocht u dit ook willen lezen, kunt u 

dit opvragen bij Lidwien Storimans. 

 
11. Rondvraag 

Ingrid zit in juni 4 jaar in de MR en wil zich graag verkiesbaar stellen. Kan dit met of zonder 

verkiezingen. Gaan we uitzoeken. 

 
12. Afsluiting 

 

 

 

 

 

 

Actielijst: 

• Mail ouders groep 1-4 over drukte bij ophalen. (Lidwien) 

• Mail leerkrachten groep 5-8 over niet fietsen op de stoep. (Eefke) 

• Ingrid zit in juni 4 jaar in de MR en wil zich graag verkiesbaar stellen. Uitzoeken of dit mag, of 
dat er verkiezingen moeten komen. (Eefke) 

• Nieuwe penningmeester Priscilla Verhoek uitnodigen voor de vergadering op 3 november. 
(Eefke) 

• Leerlingenraad uitnodigen zodra die gekozen is voor de vergadering op 19 mei. (Marjon, 
Carin, Eefke) 

• Onderzoeken hoe de surveillance uitgevoerd wordt bij scholen met een continurooster. 
Leerkrachten/ouders/vrijwilligers/betaalde krachten? (Marjon, Carin en Eefke) 

 


