
MR vergadering 22-09-2020 

Aanwezig: Rob, Mavis, Maarten, Hans, Geert-Jan, Helena, Renate 

Afwezig:  - 

Opening 19.15 uur 

Rob opent de vergadering. 

Notulen Notulen vorige vergadering bij deze gepasseerd. Geen opmerkingen. 

 

Ingekomen post 

Geen ingekomen post. 

 

Berichten vanuit directie/bestuur 

Structuur organisatie: voorstel om Marielle adjunct directeur te maken. Huidige functie is  

teamleider voor het SO. Er is een procedure voor maar deze is eigenlijk al voor de zomer 

doorlopen. Bestuur vraagt of wij als MR ons kunnen vinden in dit voorstel. Per ommegaande 

graag een reactie. MR is akkoord om Marielle aan te stellen als adjunct directeur voor het 

SO. 

 

Lopende schoolzaken 

-  Transitiedocument: er is een transitieplan en overgangsdocument als een leerling de 

school verlaat, iedere leerling heeft/krijgt dat. Wettelijk bepaald. Transitiebeleidsplan legt 

vast hoe we in de bruggroepen al starten hiermee en kijken hoe en waar de wens van de 

kinderen (en ouders) liggen (wat vindt je leuk, waar liggen je ambities, etc.). Groeiende 

ontwikkeling. Integreren in het hele OPP en handelingsgericht werken.  

De MR is zeer positief over het voorgestelde plan/document en de samenhangende manier 

van werken en zal een positief advies doen uitgaan naar het bestuur. 

- Vacatures: leerkrachten in SO en onderwijsassistenten 

Door Corona ook steeds weer gaten voor inval. 

Andere scholen (VO) bieden ook hogere salarissen waardoor leerkrachten eigenlijk worden 

‘weggekocht’. Niet iedereen kiest voor een hoger salaris maar toch wel een risico dat 

daardoor leerkrachten weggaan.  De vacatures staan uit. 

 

 

Stand van zaken rondom Corona: maatregelen en richtlijnen  

Maarten stelt een vraag over de brief van vorige week. De eerste brief gaf wat commotie 

onder ouders. School heeft geworsteld met de situatie. School zegt dat ze evenwicht in 

belangen willen. Personeel versus het kind (wat uitgangspunt is van de politiek). Als het zo 

doorgaat dan komt het belang van personeel en dus het geven van onderwijs in gevaar 

geeft Geert Jan aan. Daarom de tweede brief van school vandaag om de oproep te doen 

om het kind (SO) tm 12 jaar thuis te houden indien mogelijk bij een verkoudheid.  

 

Vanuit MR oudergeleding onderstrepen we de tweede brief vanuit school, ook de oproep 

aan ouders om mee te denken. Door een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid kan 

de continuïteit van het onderwijs op onze school zo goed als mogelijk gewaarborgd worden. 

 

Maarten geeft aan dat er scholen zijn die zelf Corona testen inkopen om personeel te testen 

om zo de doorlooptijd van de uitslag te verkorten en dus risico op geen onderwijs te 

minimaliseren. Is dit een optie? 

Renate geeft aan dat er wellicht ook een belang is van ouders en dat het niet altijd mogelijk 

is voor alle ouders om kinderen voor lichte verschijnselen (lang) thuis te houden. Rob geeft 



aan dat het onderwijs zijn uiterste best doet om het draaiende te houden maar vindt het wel 

een maatschappelijke brede verantwoordelijkheid om hier wat aan te doen.  

Geert Jan geeft aan om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn (die financieel haalbaar 

zijn) om zelf te testen.  

Maarten geeft ook aan dat als je kind dan toch thuis moet blijven omdat het (licht) 

verkouden is (maar niet echt ziek), om dan een pakket klaar te hebben liggen wat thuis 

gedaan kan worden (oefenbladen e.d.), eventueel mogelijk om digitaal mee te kijken in de 

klas.  

 

MR zaken 

- Status nieuw huishoudelijk reglement; volgende keer op de agenda 

- Kort verslag kennismaking met toezichthouders op 6 juli 2020; Rob geeft aan dat het 

een zeer positieve bijeenkomst was. Mensen met ‘know how’. Wordt vervolgd, dit 

kalenderjaar nog een keer bijeenkomen. Afspraak is 2x per jaar bijeenkomen met 

MR. 

 

Berichten uit de OPR.  

- Zorgarrangementen was een onderwerp waar het in het laatste overleg is gegaan.  

- Centrale aanmelding (PPO en koers VO) ; zij willen alle aanmeldingen via hen laten lopen 

(CVO; commissie) en zij gaan bepalen welke school het kind naartoe moet gaan. Discussie 

over centraal aanmeldpunt: ouders zouden eindstem moeten hebben in welke school wordt 

gekozen. Het raakt ook aan de autonomie van de scholen en de besturen. Onnodig 

shoppen en dubbele aanmeldingen wordt hiermee wel voorkomen. Het zou meer centrale 

registratie moeten zijn dan de bureaucratische molen die hiermee wordt aangeslingerd. 

Maarten geeft aan dit punt formeel op de agenda te laten zetten. Geert Jan gaat hem nog 

van input voorzien. 

- Verkiezingen voor de raad (5 ouders, 5 leerkrachten), was voorheen 7 om 7. Maarten geeft 

aan dat er niet zoveel betrokkenheid in deze raad ligt (veel afmeldingen). 

 

 

Rondvraag 

- Helena: ontwikkelingen IB. Op de agenda zetten de volgende keer? 

- Geert Jan: bezoek van een D66 kamerlid gehad; het gesprek richtte zich mede op een 

onderzoek d.m.v. ‘pilot scholen’ waar gekeken wordt naar de manier waarop zorgleerlingen 

de juiste vorm van zorg/onderwijs kunnen krijgen waarbij zo centraal mogelijk aangestuurd 

en bekostigd wordt. Er komt een evaluatie over Passend onderwijs in de Kamer. Geert Jan 

heeft e.e.a. verteld en getoond aan deze meneer. Was voor hem zeer verhelderend. Geert 

Jan is zelfs gevraagd om in de Kamer e.e.a. toe te lichten. 

- Verder had niemand nog punten voor de rondvraag. 

 

 

Vergaderschema rest van 2020/2021 schooljaar: 

- Dinsdag 8 december om 19.15u  

- De vergadering met het toezichthoudend bestuur dat gepland stond voor 13 oktober 

zal op een andere datum moeten plaatsvinden vanwege de afgwezigheid van de 

voorzitter van het bestuur. 

 

Aflopen zittingstermijn: 

Mavis, Helena, Hans juni 2021, Maarten december 2021, Renate juni 2022, Rob juni 

2024 


