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Notulen MR vergadering 

Vergadering d.d. : 19-05-2020  
Aanwezig  : Carin, Jan Jaap, Marlous, Nely, Mariska, Annet en Yvonne                         
Afwezig : - 
Voorzitter : Jan Jaap 

                 
 
1.  Welkom 
Jan Jaap heet iedereen van harte welkom en speciaal Marlous van Dijk. Iedereen stelt zich even kort voor. 
 
2. Opening van de vergadering 
Annet opent de vergadering met “Lentevers” geschreven door Stef Bos.  
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededelingen: 

-  
 
Ingekomen stukken:  

-  
 
4. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Verslag vorige vergadering en actiepunten 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.  
 
6. GMR 
De GMR vergadering van 15 april is i.v.m. de coronacrisis niet doorgegaan. 
De volgende GMR vergadering staat gepland op 23 juni. 
 
De GMR is wel per e-mail benaderd om advies of instemming te geven:  

• De GMR van VCO de Kring heeft op 27 april een positief advies gegeven n.a.v. richtlijnen die 
opgesteld zijn m.b.t. het gedeeltelijk openstellen van de scholen per 11 mei. De GMR heeft daarbij 
ook nog wat aandachtspunten doorgegeven.  

• Op 17 april heeft de PGMR van VCO De Kring ingestemd met de stukken over de collectieve 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en de bedrijfsgezondheidszorg. 

 
De GMR heeft verder om een update gevraagd m.b.t. de FER en het vormen/werven van een nieuwe GMR. 
Op 13 mei heeft de GMR via Petra Beukelman een e-mail ontvangen met een update: 

• Ze zijn druk bezig het reglement, statuten en huishoudelijk reglement in concept uit te werken in 
lijn met de FER en de aanvullingen van VOSABB. 

• Als de concept-statuten gecheckt zijn door VOSABB zal de de oorspronkelijke werkgroep 
Medezeggenschap en Ouderbetrokkenheid uitgenodigd worden om mee te denken over de 
concept-documenten. 
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• Voor de zomervakantie zal de werving voor de nieuwe GMR dan plaatsvinden. In het nieuwe 
schooljaar worden de stukken voorgelegd aan de nieuwe GMR waarna ze definitief vastgesteld 
kunnen worden. 

 
 
7.Mededelingen directie: 
 
Voortgang continurooster:  
Begin april is de ouderpeiling uitgezet. 
Carin heeft de uitkomsten van de ouderpeiling in een overzicht gezet en licht deze aan de MR-leden toe. 
Er was gesteld dat er minimaal een respons moest zijn van 60% en dat er dan 60% voor gestemd zou 
moeten worden op het voorstel. We hebben een respons van 74% behaald1 Van deze 74% was 57% voor 
het continurooster tot 13.30 uur. Dit is niet de ruime meerderheid.  
De OMR geeft aan, dat er zo onvoldoende draagvlak is bij ouders om tot invoering over te gaan nu niet de 
ruime meerderheid is gehaald. Het zou tot onrust kunnen leiden als we het er nu door zouden drukken. 
Door de coronacrisis en de interne verhuizing zijn er al veel wijzigingen binnen de organisatie. 
De MR adviseert om niet tot invoeren van het continurooster tot 13.30 uur over te gaan.  

 
 

Voortgang formatie: 
De groepsindeling is bijna rond. Er is geprobeerd al vroeg te starten met de indeling  i.v.m. de 
veranderingen binnen de schoolorganisatie. In de middenbouwgroepen zijn nog niet alle dagen ingevuld. Er 
is een kleine vacatureruimte. Deze vacatureruimte is als eerste intern uitgezet onder de mensen die 
mobiliteit aangevraagd hebben. Vervolgens gedeeld binnen de VPR pool en is nu onder alle 
personeelsleden uitgezet. Wanneer er geen reacties zouden volgen, wordt de vacature extern uitgezet.   

 
 

Huidige werkwijze school  
Op 11 mei zijn de scholen weer volledig geopend en wordt er onderwijs gegeven aan halve groepen. De 
groep die thuis werkt krijgt nog thuisonderwijs en kunnen tussen 14.00 uur en 15.00 uur hulp vragen aan 
de leerkracht. Het heropenen van de scholen moest binnen een kort tijdsbestek vorm gegeven worden en 
hierdoor is er ook in de meivakantie gewerkt! Het is een intensieve periode wat het nodige vraagt van een 
ieder. Er is een kernteam binnen de besturen die met een voorstel is gekomen n.a.v. het landelijk protocol. 
De GMR heeft in de meivakantie met dit plan ingestemd en dit plan is verder school specifiek uitgewerkt en 
besproken en vastgesteld binnen de MR. Op dit moment zijn alle leerkrachten werkzaam. 1 
onderwijsassistente is momenteel ziek thuis. We hebben op school een kleine groep thuisblijvers en een 
aantal kwetsbare gezinnen. Het houden van 1,5 meter afstand is in de praktijk vaak niet haalbaar. Sommige 
ouders lijken nog niet goed door te hebben, dat leerkrachten bepaalde handelingen nu niet mogen 
uitvoeren. Bijv. het verschonen. De noodopvang was snel gerealiseerd en wordt vanaf 11 mei nu op school 
zelf vorm gegeven. De verwachting is dat begin juni de scholen volledig zullen openen waardoor de 
werkwijze weer aangepast zal moeten worden. Helaas kan het schoolkamp voor groep 8 niet doorgaan, 
maar de leerkrachten hebben voor een leuk alternatief gezorgd!  
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PAUZE 
 
8.Geluiden van het schoolplein 
Er zijn geen geluiden afkomstig van het schoolplein.  
 
9. Lief en leed 
Nely heeft een kaart naar Elma gestuurd i.v.m. breuk van haar pols en naar Marissa i.v.m. verhuizing.  
 
10. Rondvraag 
Geen vragen. 
 
11. Volgende vergadering 
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 30 juni 2020 om 20.00 uur op het hoofdgebouw. 
In het nieuwe schooljaar gaan we de MR-vergaderingen op de dinsdagavond plannen!  
 
12. Sluiting 
Annet sluit de vergadering af door lied 166 voor te lezen uit het nieuwe liedboek van de kerken.  
 
Actiepuntenlijst 

Annet Notulen verspreiden over team 

Annet/ Nely Publiceren van notulen op de school 

 
 
Vergaderschema 2019-2020 

 datum notulist opening sluiting 

1 Donderdag 17 oktober 2019 Nely Annet Yvonne 

2 Donderdag 21 november 2019 Annet Yvonne Jan Jaap 

3 Donderdag 9 januari 2019 Yvonne Jan Jaap Nely 

4 Donderdag 12 maart 2020 Jan Jaap Mariska Yvonne 

5 Dinsdag 19 mei 2020 Yvonne Annet Annet 

6 Dinsdag 30 juni 2020 Annet  Nely Mariska 

 
Toelichting op vergaderschema bij punt 3. Vergadering is niet doorgegaan i.v.m. coronacrisis.  
 


