
 

 

Verslag MR-vergadering maandag 19 april 2021 

Aanvang: 19.30 uur via Teams 

Aanwezig: Sjoerd, Joyce, Ed, Natalja, Nikki, Angela, Irma 

 

1. Opening + vaststellen agenda 

2. Notulen vorig overleg (22-03-2021); 

Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd 

3. Mededelingen; 

- voortgang nieuwe (opzet) ouderraad; 

Lid personeelsgeleding heeft met nieuwe ouderraadsleden besproken wat de opzet wordt. Team 
bepaalt de activiteiten en roept de hulp in van de ouderraad. Per activiteit zijn er 2 ouders die 
coördineren en zij vragen ouders buiten de ouderraad om extra handen. Er zijn 10 à 12 nieuwe leden. 
Eerste OR-vergadering van het nieuwe jaar buigt de ouderraad zich over het financiële deel en dan 
m.n. de ouderbijdrage. Hierbij wordt Schoolkassa van Parnassys bekeken om in te zetten om de VOB 
te kunnen innen. Nu is er door zo’n 40-50% (gedeeltelijk) betaald. Hiermee komt het organiseren van 
de schoolreis in het gedrang.  
 
4. Ingekomen stukken; -geen 

5. Taalbeleidsplan; 

De MR stemt in met het Taalbeleidsplan 2021-2025 

6. Opening BSO en aanpassing rooster Henri Dunant 

MR heeft hierin adviesrecht. Het plan van de directie is door de leden bekeken. 
Het plan wordt inhoudelijk besproken en de adviezen van de MR worden meegenomen in de 
definitieve versie. Oudergeleding geeft aan dat men zich zorgen maakt over het aantal besmettingen 
en het feit dat het protocol nog niet is gewijzigd, wel is er 15 april een aanpassing gedaan. 
Directie geeft aan dat het een organisatorische aanpassing is en géén versoepeling. Dit komt door 
het heropenen van BSO. 
Cohortering in onderbouw is moeilijk realiseerbaar en ook niet verplicht. Daarnaast maakt het 
personeel nu teveel uren. Financieel kan de Dunant het ook niet dragen. 
Externen (die onmisbaar zijn voor de voortgang van het onderwijs) mogen ook de school weer in (na 
gezondheidscheck en evt. sneltest). 
Directie past brief aan en deze gaat 23 april naar de ouders, zodat ouders voor de meivakantie op de 
hoogte zijn en praktische dingen kunnen regelen.  
 



7. Rondvraag 
 
Directie vult aan: 
- Formatie: er kunnen weer 8 groepen gemaakt worden. Aanmelding ongeveer 30 nieuwe ll. 
Per okt 2022 
- Fietsenstalling; gemeente denkt mee in het verbeteren van de stallingsmogelijkheden voor 
fietsen. Openbare grond aan achterzijde is toegezegd, zodat er fietsen geplaatst kunnen 
blijven worden 
- Conceptversie van de Onderwijsvisie gemeente Sliedrecht heeft de volgende 4 hoofditems: 
zorg en inclusiever onderwijs, kindcentrumvorming, doorgaande lijnen en sociale veiligheid. 
Deze zijn in het jaarplan 2021-2022 geïntegreerd.  
-N.a.v. het tijdelijk ingevoerde Continurooster zijn er vanuit enkele ouders vragen gekomen 
om dit te continueren. N.a.v. de uitslag van vorige tevredenheidsenquête is aangegeven dat 
dit bij de volgende tevredenheidsenquête weer bij ouders nagevraagd wordt. Dit heeft 
echter wel financiële consequenties die de school moet kunnen dragen.  
 
Voorzitter sluit de vergadering om 20.33 uur. 
 
 
 
Actielijst 
 

punt  wat  wie  (voor) wanneer  status  

          

01  Opzet MR Jaarplan  Sjoerd, Ed  Volgende 
vergadering  

lopend  

07  Jaarverslag MR   Ed  1 augustus 2021  lopend 

08 Stukje Nieuwsflits; wat doet 
MR, wie zit erin 

Ed 1 april 2021 afgerond 

09 Vragen veiligheidsplan en KC 
plan van aanpak indienen 

MR volgende 
vergadering 

 

10 Overzicht data Nieuwsflits 
opvragen 

Sjoerd volgende 
vergadering 

 

 
 


