
Notulen MR-vergadering 

_______________________________________________________________________ 

Datum  Maandag 22 juni 2020 

Tijd  19.30 uur 

Locatie Thuis 

Notulist Marianne 

_______________________________________________________________________ 

19.30 – 21.00 (MR-leden en Directie) 

-Vaststellen agenda: Geen opmerking 

-Notulen van 25 november 2019: Goed gekeurd 

-In- en uitgaande post: Geen, alles gaat via de mail. 

-Mededelingen: 

 Team   
- GMR/MR 
Vertrek Erzi uit MR/vacature. GMR en MR wordt losgekoppeld in de toekomst. We weten nog niet 
hoe de GMR eruit komt te zien na de fusie. GMR gaat bovenschoolse dingen bekijken en 
communiceert met de MR. Op 1 juli is er een fysieke vergadering of we voor of tegen de fusie zijn. Er 
wordt per bestuur gestemd.  
 
Marianne zit al twee termijnen in de MR. Er komt ook een vacature voor haar. 
    
 Ouders  

- Thuisonderwijs tijdens Corona periode.  
Ouders van de Lisstraat geven aan niet tevreden te zijn met het thuisonderwijs. Geen tot weinig 
instructie van leerkracht. Dit kan per groep verschillen. Ouders van de Oranjelaan geven aan genoeg 
informatie, uitleg en instructie te hebben gekregen via Social Schools en huiswerk gekregen via  Zulu 
connect en Gynzy. Contact met leerkracht en leerling was minimaal. Kon iets meer dan een 
telefoontje, een filmpje en een kaart. 
    
- Invulling resterende schooljaar/communicatie naar ouders. Ouders willen graag geïnformeerd 
worden hoe het schooljaar verloopt. Worden er nog toetsen afgenomen? Hélène geeft aan dat ze dit 
eerst met de MR wil bespreken en dan komt het op Social Schools naar de ouders.  

 
- communicatie directie/MR/ouders. De oudergeleding geeft aan dat er weinig actie genomen wordt. 
Het lijkt nu meer een moetje dan toegevoegde waarde. Punten die aangedragen worden blijven zo 
lang liggen. Ze worden steeds doorgeschoven naar de volgende agenda. Dit ging voornamelijk om het 
continue rooster en ouderportaal. We moeten kijken naar transparantie. Wanneer wat gedaan moet 
worden en niet onderwerpen steeds parkeren. Hélène geeft aan dat sommige onderwerpen blijven 
staan omdat er gekeken wordt naar prioriteiten. Ouderportaal zou Patricia coördineren, maar ze is 
weggevallen door invulling van een groep.  Dit blijft wel langer in de agenda staan. De komende 
periode moeten we het misschien anders aanpakken, bijvoorbeeld de structuur van vergaderen. 
Doelen en afspraken goed verdelen. Wie wat gaat doen. 



Ouders lezen de notulen niet. Hoe kunnen we dit veranderen. Misschien op Social schools laten 
weten dat het op de website staat. Doel is om de ouderbetrokkenheid binnen de MR te vergroten. 

 
- Vertrek Sharon uit MR/vacature. Dit is het laatste jaar van Sharon. We bedanken haar voor haar 
inzet en enthousiasme.    

 
 Directie  

 Punten van maart:  
- Ouderportaal. In het nieuwe schooljaar willen we starten met het ouderportaal. Er moet nog 
gekeken worden of het hele jaar open staat of alleen na de Cito’s. 
    
 Mededelingen: 
- Zieke collega’s. Marion van Putten zit nu preventief thuis en komt niet naar school.  
Madelon Klappe: er wordt verwacht dat ze begin van het nieuwe schooljaar nog niet gaat komen 
werken. We hopen dat er een invaller is binnen de pool. 
Michelle Karelse is al aan het herintreden.  
Lisanne Olierhoek is bevallen van een zoon en heeft nu zwanger/ouderschapsverlof. Begin volgend 
schooljaar. 
    
- Jaarbord. Afgelopen studiedag hadden we via teams  aantal doelen per periode. Dit wordt nog 
uitgewerkt en komt in het jaarplan. 
    
- Kwaliteitskaarten. Ook besproken op de studiedag. Dit komt in de plaatst van het afsprakenboek. 
Het is makkelijker bij te houden,  en heeft een doorgaande lijn. Er moet bij sommige kaarten nog 
aanpassingen komen en dan is het klaar voor gebruik. 
  
Formatie: 
    
- Groepsindeling-groepsverdeling-invulling. Wordt eerst naar MR gestuurd en besproken. Morgen 
gaat het naar de ouders. 
    
- Nieuwe collega’s. Tijdens Corona gingen de sollicitatiegesprekken via teams. Roxanne Corzilius 
neemt de plaats over van Jaqueline Buconjic. Ze is nu zwanger en komt na de zomervakantie niet 
meer op de Rank werken. Laura Oudijn komt voor Elseline Joppe.  Elseline verhuist naar Middelburg 
en gaat ook daar werken. Linda Hameeteman werkt een dag met Laura. 
    
- Inzet werkdrukverlaging. 2 Onderwijsassistenten en 1  conciërge. Overzicht hiervan komt nog.(zie 
groepsindeling) 
    
- Afscheid 2/3 collega’s. Jaqueline van Ballegooijen was invaller voor zwangerschapsverlof van 
lisanne. Elseline en Jaqueline Buconjic.  
    
- Invulling L11- vacature Corona –MHB is geworden Sandra van Gemert. 
Voor Stichting Leerkracht wordt het Tanya van Buuren en ICT is Meike Schoonmade. 
    
- Vacature groep 8a – vrijdagen 
  
Corona-gevolgen 
    
- Afname Cito september, zodat we erna kunnen starten en aan kunnen werken. 
    



- Rapport; alleen basisvakken. Om te kunnen kijken hoe ze nu ervoor staan. Andere vakken zoals 
wereldoriëntatie komen niet in het rapport. Er komt een blad in het rapport met een uitleg hiervan. 
  
- Afscheid groep 8; allerlei restricties. Moeilijk om de anderhalf meter te houden.  Geen BBQ, maar 
we eten samen met elkaar.  Musical en afscheidspraatje wordt een  live stream. Hopelijk lukt alles. Zo 
niet, dan wordt het allemaal opgenomen en alle kinderen krijgen een usb stick. Ouders krijgen een 
AVG brief i.v.m. privacy van de beelden. Na het praatje van de meester zingen de kinderen een lied 
buiten. Ouders kunnen op anderhalve meter afstand achter het hek plaats nemen en na het lied 
nemen ze de kinderen mee naar huis.  
    
- Ouderbijdrage; Voorstel om het bedrag dat niet gebruikt is door te schuiven naar volgend 
schooljaar. Het gaat om €3 en ronden het af naar €5. Volgend schooljaar betalen de ouders €25 i.p.v. 
€30. Voor gr 8 kan het niet, dus wordt terugbetaald. 
- Schoolreis/kamp groep 8. Wordt ook doorgeschoven naar volgend jaar, anders moet het naar 
iedereen overgemaakt worden. Voor groep 7 worden het de kosten van groep 8 min €22.50. 
    
- Subsidie; achterstanden door Corona/voorstel aanvraag De Rank. Dit zou dan €500 per leerling zijn. 
De aanvraag gaat d.m.v. loting en moet binnen 3 jaar op.  
 

- Continurooster. Ouders zouden een enquête invullen in maart, maar vanwege Corona is het niet 
doorgegaan. We wachten de scenario’s van het nieuwe schooljaar af. Morgen is er een directie 
vergadering en het kan zijn dat we verder gaan met het continurooster. Dan is het nood gebonden en 
hoeven de ouders nog geen enquête in te vullen. 

-Rondvraag.  
Marianne: vacature, aanmelding en dan stemmen  voor nieuwe MR oudergeleding en personeel dit 
schooljaar of begin volgend schooljaar? We doen het volgend schooljaar. 
 
-Sluiting vergadering 
 
21:00 – einde (MR-leden) 

 

- Nabespreken ontvangen stukken vanuit directie en inventarisatie vragen/opmerkingen 

Maartje stuurt wat data voor een afsluitend etentje en afscheid Sharon. 


