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Voorzitter: Ingrid Notulen: Vera 

Afwezig:  

 

Tijd Onderwerp  

20.00 1 Opening 

Inschrijven voor de rondvraag. 

 

20.01 2 Notulen + Actie-/Besluitenlijst Allen 

20.02 3 Binnengekomen stukken 

InfoMR zie: http://www.infomr.nl/. Infoblad MR: bij Ingrid  

Allen 

20.03 4 Mededelingen team  

*Marlous O.  in  kleine stapjes aan het werk. 

*Anita is weer beter gemeld. 

Annet 

20.05 5 GMR 
*Er is ingestemd met een vernieuwd mobiliteitsbeleid. Wanneer 
er collega’s een school moeten verlaten i.v.m. gedwongen 
mobiliteit, wordt er gekeken naar leeftijdscohorten.  
* Er is toestemming gegeven om 2 brinnummers van Primato en 
de Dr. Schaepmanstichting samen te voegen.  

anique 

20.15 6 Vacature OMR lid 
161 mensen hebben het document van de stemming geopend. 
94 mensen hebben een stem uitgebracht, waarvan 36 stemmen 
voor Stephanie en 58 stemmen voor Erik.  
Dit betekent dat Erik het nieuwe MR lid zal worden.  
Ingrid zorgt voor een bericht naar Stephanie en Erik. 

Ingrid 

20.20 7 Formatie + begroting 
De telling staat op 445 leerlingen op 1 oktober 2020. 
Daling gaat harder dan verwacht. Heeft ook enigszins te maken 
met de corona periode. Er hebben minder kennismakingen en 
rondleidingen plaatsgevonden de afgelopen periode. 
Om de begroting goedgekeurd te krijgen, moet er 2.0 fte 
ingeleverd worden. We moeten in elk geval van 20 naar 19 

Annet 

http://www.infomr.nl/


groepen en misschien wel naar 18 groepen. 
We moeten keuzes als team maken en daar wordt de MR ook in 
betrokken.  

20.35 8 Werkverdelingsplan 
Is blijven liggen doordat er andere prioriteiten waren op dit 
moment.  
Wordt doorgeschoven tot na de meivakantie. Er wordt een extra 
vergadering ingelast, moment volgt nog. Wordt een vergadering 
in school (bovenste verdieping heeft de grootste lokalen).  

Annet 

20.45 9 Coronamaatregelen 
Het bestuur heeft richtlijnen opgesteld waar we ons als school 
aan moeten houden. 
Daarnaast heeft het LT vergaderd en heeft, rekening houdend 
met de richtlijnen van het CvB en het RIVM, de volgende keuzes 
gemaakt: 
*Belangrijk: regelmaat, elke dag contact met alle kinderen.  
*2.5 uur onderwijs op school voor instructie, vervolgens thuis de 
verwerking. 
*Kies je ervoor om te kiezen voor een instructie van om de dag 
naar school gaan, dan zou dat betekenen dat kinderen zich de 
dag thuis helemaal zelfstandig zouden moeten redden. 
 
Collega’s en OR zijn positief en stemmen in met het voorstel. 
MR stemt in. 

Opmerkingen: 
*1.5 meter afstand komt minder duidelijk naar voren.  
Antwoord: Daar is rekening mee gehouden, een gedetailleerder 
plan volgt nog in de meivakantie.  
*Vrijdag 24 april is er communicatie richting ouders over in welke 
shift (ochtend of middag) hun kind(eren) zitten.  
*Is het niet verstandiger om gefaseerd op school te komen en 
naar binnen te gaan? Antwoord: Dat is een optie, maar we willen 
graag dat ouders zo snel mogelijk weer van het schoolplein af 
gaan. 
*Er komt een looproute op het schoolplein, zodat de doorstroom 
vlot verloopt. 

Annet 

21.00 10 mobiliteitsbeleid 
Er zijn geen collega’s die vrijwillige mobiliteit hebben 
aangevraagd en er is geen natuurlijk verloop. Gezien het 
inleveren van 2.0 fte, komt er gedwongen mobiliteit. 
Annet gaat zo snel mogelijk met 3 collega’s in gesprek die de Sint 
Jan moeten verlaten, maar moet eerst in gesprek met Petra Oude 
Breuil. De betreffende collega’s moeten gaan solliciteren op 
andere functies binnen de stichting. Als ze niet gaan solliciteren 
of worden aangenomen, komen ze in de A-poule.  

Annet 

21.15 11 Algemene richtlijnen lessen/leerplannen/contactmomenten 
Er zijn verschillen in de communicatie richting leerlingen 

Kim 



waargenomen door een aantal ouders. Zijn daar afspraken met 
het team over gemaakt?  
Ja, er zijn afspraken gemaakt. Controle op het nakomen van deze 
afspraken is op afstand lastig.  
Het zou handig zijn als ouders weten wat ze mogen verwachten, 
zodat het duidelijk is en dat ze een leerkracht daarop aan mogen 
spreken. Misschien was het handig geweest om dit beleid te 
delen met de MR. 

21.20 12 Staking 

Gesprek Herman Soepenberg is niet doorgegaan, dus verschuiven 

naar de vergadering ná het gesprek.  

PMR 

21.20 13 Rondvraag 

*Cursus ‘financials for no financials’ (hoe kun je beleidsstukken 

financieel lezen?)  wordt nogmaals aangeboden. Datum is nog 

niet bekend.  

*Samen met de OR is er een plan gemaakt voor een rookvrij 

schoolplein. Er volgt een presentatie in alle klassen en er komt 

informatie richting ouders. Er moet nog overleg plaatsvinden 

over hoe dat aangepakt moet worden. Welke acties wanneer 

gedaan moeten worden, komt na de meivakantie op de agenda.  

 

21.25 14 Sluiting  

 
 
 


