
Notulen MR vergadering 
 
Datum  9 februari 2022 
Tijd 20.00 uur  
Locatie online via Teams 

Aanwezig: Liselotte, Bibi, Yvonne, Annemarie en Paulien 
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1 Opening & welkom 
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2 Vaststellen agenda 
 

    

3 Ingekomen stukken 
De binnengekomen stukken hebben we bij de agenda van de MR ontvangen. We hebben 
diverse documenten van de GMR ontvangen. Deze komen terug op de agenda.  
Zo ook nog de agenda van de GMR vergadering van 09-02-2022. Deze is nog niet 
toegestuurd, er stonden geen bijzonderheden op de agenda die nu geagendeerd moeten 
worden. 
 

   Liselot
te 

4 Mededelingen  

• Directie 
- Het team heeft het hoofd boven water gehouden. Er is een grote coronagolf 

door de school heen gegaan. Annemarie is trots op het team hoe ze hier met 
elkaar vorm aan hebben gegeven. Je komt hierdoor niet aan 
onderwijsinhoudelijke zaken toe. De belasting voor het team is groot. Het is 
belangrijk hier aandacht voor te hebben.  
Het coronacrisisteam van Delta is hierin ondersteunend, stelt centrale 
communicatie/brieven op en zijn een  vraagbaak voor de scholen.   

- De school is flink opgeruimd de afgelopen 2 weken. Er is een container met 
afgeschreven spullen/materialen opgeruimd. Focus ligt nu in het moderniseren 
van een aantal meubels/materialen.  

- Team heeft een studiemiddag Close Reading gehad.  

• Team 
- Michelle is in januari gestart.  

 

x    

5 Huisvestingsvragen Delta 
1. Omschrijf wat je ziet als je een toekomstig gebouw van Delta-onderwijs 

binnenloopt;  
We zien op de Torenschouw een Atelier/creatieve werkplek passend bij de visie van de 
school. Deze ruimte moet inspirerend en uitnodigend zijn. Hier willen kinderen leren en 
ontdekken.  
Het gebouw moet flexibiliteit hebben (kunnen creëren van ruimte), het moet duurzaam zijn. 
(warmte buiten houden/goede ventilatie)  
Leerlingen hebben wel een “eigen plek”/ lokaal.  
We kunnen ons allen vinden in de invulling van de GMR bij deze vraag. 
 

2. Hoe kunnen we gezien alle uitdagingen de exploitatiekosten op het gebied van 
huisvesting beperken?  
- De m2 per leerling zijn nu minder dan voorheen. D 
- Europese aanbesteding Energie/schoonmaak/onderhoud etc. deze processen 

efficiënter laten verlopen. 
- Samenwerking met andere culturele partners zoals De Bussel/ De Pannenhoef.  

 
3. Binnen de begrenzing van de financiële mogelijkheden; welke maatregelen zie je op 

korte termijn? En wat doen we dan daardoor niet (meer)? 
- Zorgen dat de ramen op kunnen en tevens de screens naar beneden kunnen. 

Dit i.v.m. goed leer-werkklimaat. Nu zijn de CO2 meters vaak rood. 
- Vraag Yvonne; kunnen de ventilatieroosters nog eens goed onderhouden 

worden?  
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Is het idee van de bouwconstructie van de Marcoen een mogelijkheid voor meerdere 
scholen binnen Delta/Oosterhout?  

6 Begroting; 
Bibi en Annemarie hebben deelgenomen aan de begrotingsbijeenkomst van Delta 
onderwijs. Vragen konden achteraf via de mail gesteld worden. Het ging met name over het 
strategisch beleid met een doorkijk naar de toekomst. Bibi deelt de presentatie met ons. De 
bijeenkomst is niet helemaal duidelijk te volgen voor iemand die niet uit het onderwijs komt 
i.v.m. afkortingen en begrippen. Annemarie geeft dit terug aan de financial controller/Delta.  
Tip; iemand van buitenaf laten kijken naar de P.P. wanneer er ook mensen buiten het 
onderwijs aansluiten. 

x   Bibi 

7 Schooltijden; 
Geen bijzonderheden. Ook geen reacties meer van ouder hierop ontvangen. (niet positief-
niet negatief). 
De Paulo Freire draait sinds januari het 5 gelijke dagenmodel. De leerlingen vinden het leuk, 
ook de jonge kinderen, om op school te eten. Op donderdag en vrijdag zijn ze wat meer 
moe. Dit was ook in het oude rooster zo. Het team ervaart het als heel prettig om na 
14.00uur tijd te hebben voor werkzaamheden t.b.v. het onderwijs. 
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8 BVL 
Geen bijzonderheden. Michelle heeft deze taak overgenomen van Willemijn. De activiteiten 
voor het voorjaar worden gepland. 
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9 Corona: 
Thuisonderwijs/hybride-> Hoe gaan we hier mee om de komende periode? 
Is het realistisch om leerlingen die 5 dagen thuis zijn vanwege een positieve besmetting 
hybride onderwijs te geven met een weekrooster en alle leer-ontwikkelmaterialen? Of is 
deze leerling gewoon ziek?  
Het is afhankelijk van de situatie. Ziek is ziek, zowel voor de leerling als de leerkracht.  
Bibi geeft aan dat er binnen de Deltascholen veel diversiteit is qua onderwijs op afstand / 
thuis werken aan schoolwerk. 
 
School bewaakt de balans tussen onderwijs bieden aan leerlingen die niet ziek-ziek zijn en 
behoudt van welbevinden en de mogelijkheden van leerkrachten.  
 
Idee: online werk klaar zetten, iets minder controle op of het werk gemaakt is en/of 
leerlingen online hun werk maken. De focus van de leerkracht ligt bij het lesgeven aan de 
leerlingen in de klas. Maatwerk hierin maken blijft nodig.   
Bibi; de kwaliteit van de online lessen is nog divers. Niet iedereen beheerst bijvoorbeeld de 
techniek hierbij. Waarin zitten mogelijkheden en verbeterpunten? Annemarie neemt dit 
mee naar het team.  
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10 Rondvraag 
Bibi; is de datum van de MR cursus al bekend? -> Liselotte vraagt het na bij Veerle.  
Liselotte: De notulen komt op de website. Er komt een kort verslagje voor het Torenpraatje. 
Liselotte stelt dit op.  
Annemarie: NL-Doet: Vrijdag 11 maart organiseert de OV deze dag.  
Annemarie geeft aan dat het “groene stuk” naast de school veel overlast geeft qua zwart 
zand. De vloer binnen wordt stuk gelopen.  
Annemarie zou het graag als tussen oplossing willen bestraten. Onduidelijk is nu van wie de 
grond is.  
Het groen komt gestructureerd terug. De wens van de kinderen is ook om daar te kunnen 
voetballen.  
Paulien: vrijdag 11-2-2022 hebben de voorzitter MR Paulo Freire en Torenschouw met 
Annemarie en Niels Brans een bijeenkomst om de scenario’s voor het intensiveren van de 
samenwerking te verkennen/bespreken.  
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11 Sluiting 
We sluiten om 22.00uur de vergadering. 

 

   Paulie
n 

 

 



 

Actielijst: 

Notulen 3e vergadering op de website plaatsen en stukje voor 
Torenpraatje schrijven. 

LR 09-02-2022 

Digitaal of in vergadering : afstemmen 3 vragen vanuit de GMR allen Vóór 
wanneer? 

BVL agenderen LR Iedere keer 

Schooltijden agenderen LR Iedere keer 

Rondvraag op de agenda LR Iedere keer 

 


