
 
 

 

Notulen MR-vergadering woensdag 24 maart 

1. Opening 

Marja opent de vergadering 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Notulen vorige vergadering 

Deze worden door genomen en goedgekeurd. 

 

4. Algemene agendapunten 

a) Continurooster stemming.  

80% van de ouderparen heeft deelgenomen. Hiervan was 89% voor het continurooster en 

11% tegen deze nieuwe roosterindeling. Dit is een overduidelijke voorkeur voor het 

doorvoeren van het continurooster. Dit betekent dat vanaf het nieuwe schooljaar De 

Schakel overgaat op het volgende nieuwe rooster: maandag, dinsdag en donderdag van 

8.30 - 14.30u en woensdag en vrijdag van 8.30 - 12.30u. Sjoerd levert een stukje aan 

hierover voor in het Schakeltje. Belangrijk dat vooraf de leerkrachten geinformeerd 

worden.  

b) Enquete online ervaringen.  

Overall zijn ouders tevreden over hoe er invulling is gegeven aan het online onderwijs. Er 

zit een aantal leerpunten in de reacties. Deze worden per groep met de leerkrachten 

gedeeld zodat zij hier waar nodig actie op kunnen ondernemen. Voor ouders komt er een 

korte samenvatting in Het Schakeltje. Hierin nemen we ook op welke punten er op de i 

zijn gezet door school.   

c) Ervaringen online 10-minutengesprekken.  

De ervaringen van de ouders zijn positief, het doet niet onder aan de fysieke gesprekken. 

Een enkele keer liet de techniek te wensen over waardoor ouders eerder online kwamen 

dan gewenst. Voordeel is dat ouders onder werktijd een kwartiertje vrij kunnen maken. 

Leerkrachten hebben het ook als positief ervaren. Je komt sneller to the point en je kunt je 

strakker aan de tijd houden. Wellicht is het mogelijk om buiten corona deze opzet aan te 

houden. Iets om in de toekomst verder te onderzoeken.  

d) Huidige stand van zaken rondom corona.  

De afgelopen week zijn twee groepen in quarantaine gegaan. Dit betekent dat de school 

opeens over ging op afstandsonderwijs. De school loopt er tegenaan dat de doorlooptijden 

van de testen wisselend zijn. Hierdoor krijg je te maken met halve klasse fysiek aanwezig 

en de andere helft online. Dat maakt het wat rommelig.  

5. Inbreng Frank 

a) Begroting. Deze wordt doorgenomen, hier en daar toegelicht en goedgekeurd door de MR.  

b) Er zijn vanuit de overheid twee extra geldstromen beschikbaar om de achterstand in het 

onderwijs in te halen. De ene is eenvoudiger te verkrijgen en vergt minder toelichting, de 

andere vraagt meer werk en toelichting. De Schakel gaat concreet aangeven waar zij hulp 

en ondersteuning (middelen en personen) bij wil en welke problemen zij opgelost wil 

hebben. Dit wordt ook opgenomen in het jaarplan van de school. De suggestie wordt 

gedaan om zich met name op online middelen te richten.   

6. OPR.  

Marja heeft de notulen van de vorige vergadering gedeeld. 1 april is de volgende vergadering.  

 



 
 

 

7. GMR 

De begroting stond op de agenda. Er is vooral naar de meerjarenbegroting gekeken. 

Belangrijk dat scholen goed kijken naar waar ze hun middelen voor in willen zetten. Er is 

voldoende geld beschikbaar namelijk.  

Huishoudelijk reglement en medezeggenschapbeleid zijn opnieuw onder de loep genomen.  

Corona en de impact zijn besproken. De verschillen per school zijn hier en daar groot. Bij 

twee scholen staat het water aan de lippen. 

Zij-instromers. Ze hebben de coordinator gevraagd dit een keer mondeling toe te lichten, 

omdat de status hiervan niet helder is. Het lijkt dat dit traject niet veel heeft opgeleverd. Dit 

krijgt de volgende keer een vervolg. 

   

8. Inspiratie en binnengekomen post 

Sjoerd deelt een leuk filmpje over het 10-minutengesprek.  

 

9. Rondvraag 

De volgende vergadering is 3 juni gepland. Mogelijk dat we tussendoor nog een moment met 

elkaar willen hebben. Hier houden we elkaar van op de hoogte.  

 

De volgende vergadering staat gepland op: 

• 3 juni 

• 7 juli 

 


