
 

 

 

I = Instemming O = Oudergeleding 
A = Advies MR = Medezeggenschapsraad 
P = Personeelsgeleding 

Vergadering MR  Notulen 
Datum woensdag 3 februari 2021 
Tijd 19.30 – 21.15  
Locatie                        Google Meet - via Judith 
Notulist                        Dennis 
Agenda   

1. Opening 
Iedereen is aanwezig. 

 

2. Notulen en actielijst 7 december 2020 
notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen directie (Judith) 
a. Statusupdate covid-19 en impact op onderwijs 

i. nieuws rondom actualiteit - besluit kabinet 
ii. ontwikkelingen vanuit bestuur 

iii. plan terugkeer kinderen naar school 
Als de kinderen op school komen starten we met de gouden weken. Er is aandacht voor het 

sociaal/emotionele welzijn van de kinderen en de groepsbinding. Dit gebeurt gelijktijdig met het 

geven van de reguliere instructies en lessen. Er is aandacht voor onderwijsachterstanden. 

 

3 collega’s zullen ingezet worden om kinderen met leerachterstanden uit alle bouwen extra te 

ondersteunen. Judith doet het voorstel om 1 collega ook op de vrijdagmiddag in te zetten voor de 

bovenbouw. Ze zou dan aan rekenen en begrijpend lezen kunnen werken. Dit moet door de MR 

goedgekeurd worden omdat de uren anders worden ingezet. Door de MR worden vragen gesteld 

ter verduidelijking. Als de zorg terecht komt bij de kinderen die deze extra uren hard nodig hebben 

en er wordt goed gebruik gemaakt van deze extra service, dan vinden we dit een goed plan. De 

MR geeft toestemming om het plan uit te voeren. Na 4 weken willen we graag dat dit geëvalueerd 

wordt om te kijken of deze extra uren de doelstelling halen. 

 

Vanuit het kabinet en bestuur zijn er veel regels en adviezen gegeven om de scholen verantwoord 

te kunnen openen. De schooltijd van de bovenbouw wordt mogelijk nog met 5 minuten vervroegd 

  



 

naar 8.10 om meer spreiding te krijgen. Hier worden morgen afspraken over gemaakt in de 

bovenbouw. De regels voor groep 7 en 8 zijn nog strenger. De kinderen van groep 7 en 8 mogen 

gebruik maken van een mondkapje. De MR adviseert Judith hier meer over toe te lichten in de 

nieuwsbrief. 

 

De OB en MB zitten in groepjes als ze weer op school komen en de BB zit in tweetallen. Op het 

moment dat er een besmetting is blijft de hele groep thuis en zal er onderwijs op afstand worden 

gegeven.  

 

De MB en BB krijgt een werkpakket mee zodat hieraan gewerkt kan worden mocht er onderwijs op 

afstand gegeven moeten worden. De OB zet filmpjes klaar. 

 

Er kan niet gegymd worden op Klimmendaal. Er is een rooster gemaakt om buiten te kunnen 

gymmen.  

 

De pauzes worden in meerdere delen opgedeeld zodat er niet te veel groepen tegelijkertijd buiten 

zijn. De BB gaat als laatst naar buiten en gaat als laatst naar binnen om te voorkomen dat ze door 

andere groepen heen lopen. 

 

De vrijdag voor de vakantie mogen de kinderen wel verkleed naar school komen, maar er zal geen 

carnavalsviering zijn. 

 

De MR adviseert Judith goed in de nieuwsbrief te vermelden hoe we aandacht besteden aan de 

balans zaakvakken/overige vakken, omdat hier vragen over waren vanuit ouders. 

 

 

b. Update verkeersveiligheid en parkeren 
i. ontwikkelingen SIZA-gemeente 

De gemeente onderzoekt of de ondergrond van de parkeerplaatsen bij Siza in orde zijn. Als dit het 

geval is worden de hekken van siza naar achter verplaatst en kan er weer van de parkeerplaatsen 

gebruik gemaakt worden.  



 

 

c. Bepaling ouderbijdrage 2021-2022 
De ouderbijdrage is vastgesteld op 50 euro. We beseffen ons dat in de coronaperiode mogelijk 

niet al het geld op de gereserveerde posten terecht komt. In dat geval zal er naar een andere 

besteding worden gezocht die de kinderen ten goede komt (net als dit schooljaar). 

Het bedrag is door de MR vastgesteld en goedgekeurd. 

  
4. Terugkoppeling collega directeuren: relatie GMR 

Er waren meerdere scholen, die net als wij, moeilijk contact kregen met de GMR.  

De GMR dag is verzet en daar hebben alle directeuren en voorzitters in elk geval een brief over 

gekregen.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. L10/L11functie schalen 

Lucienne en Dennis hebben nog niet met Vera van Flores onderwijs gesproken door de 

huidige omstandigheden. We schuiven dit punt op naar het begin van komend schooljaar.  

 

6.  Uitgestelde ouderavond 22 april - Mediawijsheid 
a. discussie: digitaal organiseren of annuleren/uitstellen?  

Marieke heeft contact opgenomen met de partij die de ouderavond ‘mediawijsheid’ zou 

organiseren om te vragen in hoeverre zij al kennis hebben opgedaan met een online bijeenkomst. 

De vraag is nu of we de ouderavond toch digitaal willen organiseren of dat we het nogmaals 

uitstellen. Is er in deze tijd behoefte aan het bijwonen van een extra digitale bijeenkomst? 

Er wordt besloten de ouderavond nogmaals uit te stellen omdat we denken dat er op dit moment 

te weinig animo vanuit ouders zal zijn. 

 

7. ICT in onderwijs 
-Er is een vraag bij het Ixperium neergelegd. Hoe kunnen we kinderen voorbereiden op de 

digitale toekomst. Het ixperium informeert de school hierover. 

           -Er wordt onderzoek gedaan naar de methode digiwijzer. Dit is een online methode,  

            kunnen wij dit gebruiken bij ons op school? Deze methode is niet cursorisch en kan dus  



 

            overkoepelend worden ingezet. 

           -Er wordt ook onderzocht wat de huidige digitale vaardigheden van de stamgroepleiders  

            zijn. Wat is er nog nodig? De MB en BB teamleden hebben scholing gehad vanuit  

            het IXperium over het verzorgen van digitaal onderwijs.  

 
8. Update ontwikkelteams: Taal  

-Vorig jaar zijn er een aantal methodes en methodieken bekeken. Nadat deze zijn bekeken 

is ervoor gekozen om Dat plus verder te onderzoeken. Deze methodiek sloot het best aan 

bij ons onderwijs. 

-Er wordt onderzocht (met behulp van experts) hoe deze methodiek kan bijdragen om de 

aanvullende taaldoelen die niet in ons huidige aanbod zitten, weg te zetten binnen 

Wereldoriëntatie.  

-In de bouwen zijn we het onderdeel ‘schrijven van vrije teksten’ aan het oefenen met de 

kinderen. 

-Het ontwikkelteam is in 2 groepen opgesplitst. 1 deel maakt de taal kwaliteitskaart en het 

andere deel gaat taallessen ontwerpen die binnen W.O. kunnen worden weggezet. 

 
9. Communicatiebeleid MR 

De notulen van de MR vergaderingen worden vanaf nu op de website gepubliceerd. Ook 

de agenda komt vanaf nu minimaal een week van tevoren op de website te staan, zodat 

ouders de mogelijkheid krijgen om vooraf vragen te stellen en eventueel kunnen besluiten 

om deel te nemen aan de vergadering. 

 

10. MR lidmaatschap 2021-2022 
Lucienne moet zich dit jaar verkiesbaar stellen. Er moet een verkiezing worden uitgeschreven 

binnen de personeelsgeleding. Teamleden kunnen zich opgeven bij de voorzitter van de MR. Als 

er meerdere gegadigden zijn, moet er een motivatie geschreven worden. Teamleden stemmen 

wie het nieuwe PMR lid zal worden. Lucienne mag zich herkiesbaar stellen.  

 
11. Relatie GMR - nieuwe datum medezeggenschapsdag - 26 mei 



 

 

Lucienne en Dennis zouden met Judith de medezeggenschapsdag bezoeken. Nu de 

datum is gewijzigd zal Judith moeten kijken of dit nog steeds mogelijk is.  

 
12. Rondvraag 

            Er zijn geen vragen en/of mededelingen. 

 
13. Wat communiceren we?  

-De MR heeft met de directie gesproken over het heropenen van de scholen en de daarbij 

horende regelgeving. De afspraken die zijn gemaakt zijn terug te vinden in de nieuwsbrief.  

-De MR heeft de ouderbijdrage vastgesteld. Het bedrag van 50 euro blijft ongewijzigd. We 

beseffen ons dat in de coronaperiode mogelijk niet al het geld op de gereserveerde posten 

terecht komt. In dat geval zal er net als dit schooljaar naar een andere besteding worden 

gezocht die de kinderen ten goede komt. 

-Ons PMR-lid Lucienne stelt zich dit schooljaar verkiesbaar. Teamleden die zitting willen 

nemen in de MR kunnen zich hier voor aanmelden. Meer informatie hierover volgt. 

-De notulen van de MR vergaderingen zijn te vinden op de website. Vanaf heden wordt 

ook de agenda een week van tevoren op de website geplaatst. Mocht je input hebben op 1 

van de agendapunten, dan kun je deze doorgeven aan een van de MR leden.  

 
14. Sluiting 

 
Volgende vergadering: maandag 22 maart 2021 
 


