
 
 

 

 

Notulen MR-vergadering woensdag 30 september 2020 

 

 

 

1. Opening 

Marja opent de vergadering 

 

2. Vaststellen agenda 

Het continurooster en de ventilatie worden toegevoegd aan de agendaonderwerpen van 

vandaag. 

 

3. Notulen 

Deze worden door genomen. Opgemerkt wordt, dat de brief over de airco nog niet is 

verstuurd naar het bestuur. Dit doen we alsnog. Los van deze aanpassing worden de notulen 

goedgekeurd. 

 

4. Algemene agendapunten 

• MR Verkiezingen. Kandidaten zijn geïnformeerd over de uitslag, aankomende vrijdag 

verschijnt er ook een algemeen bericht in het Schakeltje. Judith en Rosanne stellen zich 

hier ook in voor.  

• Enquête continurooster. 158 van de 217 ouders hebben gereageerd (73%). 85% hebben 

aangegeven het continurooster prettig tot zeer prettig te ervaren. De leerkrachten zijn wat 

meer verdeeld, de helft is positief, de helft negatief. Over het algemeen viel ze het niet 

tegen. Aan de andere kant was er weinig rust en tijd voor jezelf en was er geen moment 

dat je elkaar als collega’s allemaal zag.  

Er zijn verschillende opties die onderzocht kunnen worden wat betreft vorm van 

continurooster.  

Er is vanuit de oudergeleding behoefte om duidelijke tijdslijnen te bepalen. Allereerst 

willen we de enquêteresultaten delen met de ouders. Deze resultaten willen we wel in de 

juiste context plaatsen. Sjoerd doet een voorstel voor een bericht dat we via het Schakeltje 

delen. 

Frank doet het voorstel om in de tevredenheidspeiling van de leerlingen (bovenbouw) hier 

een aantal vragen aan toe te voegen.  

Data voor stappen in het proces:  

o Oktober resultaten bespreken, vormen uitwerken van opties en de consequenties 

o November: tevredenheidspeiling bij leerkrachten, ouders, en ook bij interne 

vragenlijst leerlingen een vraag hiervoor opnemen.  

o December helderheid over de keuze 

Bij andere scholen speelt hetzelfde issue. Wellicht dat we hierin samen kunnen optrekken? 

• Er is bij de ouders onrust over de ventilatie in de gymzaal. De gemeente heeft onderzoek 

gedaan naar de ventilatie en hier zijn de scholen over geïnformeerd. Er blijkt dat de CO2 

op bepaalde momenten in de gymzaal niet juist is, dit is met name bij avondactiviteiten. 

Tijdens schooltijden zijn die afwijkingen er eigenlijk nauwelijks.  

 

 



 
 

 

5. Inbreng Frank 

Schooljaarverslag 2019-2020. We bespreken het plan punt voor punt en stellen hier en daar 

vragen. Een aantal toevoegingen wordt gedaan. Uiteindelijk wordt het schooljaarplan 

goedgekeurd. 

Schooljaarplan 2020-2021. We bespreken het plan punt voor punt en stellen hier en daar 

vragen. Een aantal toevoegingen wordt gedaan. Uiteindelijk wordt het schooljaarplan 

goedgekeurd.  

Extra toegevoegd: MR-reglement 

Protocol thuiswerken Covid-19. Er is een protocol vastgesteld met gezamenlijk vertrekpunten 

vanuit de leerkrachten voor het thuiswerken, mocht dat door corona weer aan de orde komen.  

 

6. OPR 

De nieuwe directeur van het SVB was aanwezig.  

Het inspectierapport is besproken. Uit dit rapport kwam het samenwerkingsverband positief 

naar voren.  

Ook kwam nogmaals naar voren dat de OPR op zoek is naar nieuwe leden.  

Rapport van de kinderombudsman ontvangen we.  

We gaan steeds meer naar inclusief onderwijs.  

 

7. GMR 

Bij scholen is de coronaperiode geëvalueerd. Hier wordt nog een gezamenlijk document van 

gemaakt en gedeeld met het bestuur. 

Update rondom de zij-instromers. Het aantal zij-instromers dat daadwerkelijk instroomt, lijkt 

laag te zijn. Corona heeft hier invloed op gehad, maar wellicht dat het proces ook wat anders 

had ingericht kunnen worden.  

Functiewaardering van directeuren is besproken. In de cao is het mogelijk op een andere 

manier naar de beoordeling van directeuren te kijken. Er is een tussenschaal gecreëerd. Dit 

riep verschillende vragen op en dat is teruggelegd bij het bestuur.  

Er is bij meerdere scholen behoefte aan scholing. Mogelijk dat hier een incompany-traject 

voor komt. 

Patricia heeft zich aangemeld voor de financiële commissie.   

 

8. Inspiratie en binnengekomen post 

De input van Sjoerd wordt besproken 

 

9. Rondvraag 

MR-reglement doornemen en vaststellen 

 

De volgende vergadering staat gepland op: 

 

• 8 december  

• 1 februari 

• 31 maart 

• 3 juni 

• 7 juli 

 


