
 

1 
 

Notulen Medezeggenschapsraad SchoolB 
 

Datum:  28 september 
Aanwezig: Yael Hensbergen 
   Gerrie Apperloo 
   Jeanette Perquin 

Pascalle Bollema 
René Jansen (agenda lid)  

 
Sabine Ploeger (voorzitter) 
Johan Groen (penningmeester) 
Berber Greven 
Berrit Oenema (secretaris) 
  

Afwezig:  /  
 

 

 
AGENDA 
 
1. Opening en welkom 

 Om 19.30 opent Sabine de vergadering 
 
 
2. Vaststellen notulen, actielijst en agenda 

De notulen van juni worden vastgesteld, de actielijst in afgehandeld er zijn geen aanvullingen 
op de agenda. 

  
 
3. Mededelingen/ ingekomen stukken/post 
 - Korte voorstel ronde van nieuwe MR-leden en teamleden. 
 - GMR-notulen komen binnen op de MR-mail 
 
 
4. Bespreking algemene zaken directie   

a) Corona;  
- De nieuwe richtlijnen zijn vanavond voorgesteld. Er is vandaag een nieuwe handreiking 
binnen gekomen vanuit de GGD voor de scholen. Hierin staan de richtlijnen voor de directie, 
leerkrachten, etc. duidelijk omschreven.  

 - De leerkrachten zijn voldoende voorbereid op het thuiswerken. Lange afstandsleren kan 
snel ingezet worden; er van uit gaande dat de leerkracht niet ziek is, maar alleen klachten 
heeft.  

 - Via Social Schools zal gecommuniceerd worden wanneer een leerkracht afwezig/ziek is; dit 
is de snelste manier om het met de ouders te communiceren. 

  
b) Nieuw meubilair, dit bevalt goed. Er zijn extra tafels en stoelen besteld. Ieder kind krijgt 
een eigen werkplek. Er was bedacht dat de ‘instructietafel’ als vaste werkplek zou dienen, dit 
werkt niet zoals het in eerste instantie bedacht is. Voorkeur gaat uit naar eigen werkplek 
voor iedere leerling 
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5. Beleidsstukken conform jaarplan  
a) Schoolgids; De schoolgids is aangepast; hierin staan nog opmerkingen geplaatst die hier 
niet in horen, er staat nog steeds opvang Wilderbras in; deze bestaat niet meer, Klasbord 
wordt nog vermeld in de Schoolgids; hiervan wordt niet meer gebruik gemaakt. Er staan nog 
hyperlinks in de pagina.  Dit alles dient verwijdert te worden. 
 
b) Schooljaarplan; 29 september staat er gesprek met het bestuur gepland over de 
verbeterplannen, groepen, etc. Er wordt samen met directie, Yaël, Afra en bestuur naar het 
schooljaarplan gekeken. 
 
c) Jaarkalender; De actuele versie staat in Social Schools (agenda). Op de site staat een 
doorklikkalender, deze klopt niet (het lijkt een voorbeeld/algemene link). De doorklik agenda 
dient aangepast of verwijderd te worden. 

 
 
6.  Audit 

Het verzoek voor een Audit kwam vanuit de vorige interim directeur. Hieruit is een kort 
verslag naar voren gekomen met verbeterpunten. De hoofdtoon van het verslag is positief, 
het bestuur en de school zijn blij met het rapport.  
De audit is als prettig ervaren. De leerkracht heeft de mogelijkheid gehad om na het 
klassenbezoek zich te ‘verantwoorden’ d.m.v. een nagesprek over waarom er bepaalde 
keuzes waren gemaakt bij het lesgeven/ schrijven van plannen. 
Het tijdstip van de audit heeft ook invloed op de resultaten, direct naar Corona, aan het 
begin van het schooljaar (in de gouden weken) Leerkrachten en leerlingen zijn ‘nieuw’ voor 
elkaar. 
De aanbevelingen van de audit zullen worden besproken bij het gesprek over het 
schooljaarplan op woensdag 29 augustus.  
Het Audit rapport moet nog besproken worden met het team, dit gebeurt tijdens de 
studiedag op 9 oktober. Dan zal met het team teruggekomen worden op de verbeterpunten. 

 
 
7. Terugblik start schooljaar (Corona) 

a) Schooltijden; wachttijd voor ouders met onderbouw en bovenbouw leerlingen (bij het 
halen) is voor enkele ouders vrij lang; dit kan helaas momenteel niet veranderd worden. De 
anderhalve meter wordt hierbij niet altijd gehandhaafd, de ouders staan bij het hek-> Dit is 
een verantwoording voor de ouders zelf.  
De protocollen zullen weer worden benoemd in de volgende nieuwsbief.  
 
b) Worden de protocollen gehandhaafd binnen de school; Het is lastig om op de werkvloer 
afstand te houden. Bij het passeren en treffen is het ‘onmogelijk’. Collega’s zijn er over het 
algemeen wel alert op. Het handenwassen wordt wat minder, er wordt zo goed mogelijk 
geprobeerd om de protocollen te handhaven. Gezien de huidige ontwikkelingen zal men hier 
weer wat alerter mee om moeten gaan 
 
c) Onderwijstijd (per week 5 kwartier minder per week minder); Dit is opgelost doordat er 
een kwartier minder pauze is. De kinderen missen hierdoor geen onderwijstijd. Daarnaast 
zijn er dit jaar minder studiedagen gepland. 
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Het wordt door de leerkrachten als fijn ervaren dat de pauzes korter zijn. Tijdens de pauzes 
zijn er 2 groepen tegelijk buiten. Hierdoor wordt er van de leerkrachten verwacht dat ze 
iedere pauze buiten zijn, dit is gevormd door de Corona 
Bovenbouwcollega’s; De leerkrachten moeten nu wel iedere pauze mee naar buiten, ze 
hebben zelf geen pauze meer. Dit wordt niet als een probleem ervaren 
Onderbouwcollega’s; Missen een eigen pauze, het is een lange ruk om door te gaan.  

 
 
8.  Start 4de kleutergroep 

Deze groep wordt gestart na de kerstvakantie. SchoolB loopt best wel knel qua ruimte. Er is 
nog niet bekend wie de 4de kleuterklas gaat draaien, de gesprekken vinden nu plaats met 2 
personen. Door de extra kleutergroep blijft er minder ruimte over voor overige activiteiten. 
Er is naast de bestaande bezetting ook extern personeel (Sofiaklas, HVO, GVO, etc.) 
aanwezig. Er wordt geprobeerd het extra onderwijsaanbod binnen de school te houden. Op 
dit moment lukt het nog om alles binnen te school te houden, maar wellicht verandert dit in 
de toekomst. 
 
 

9. Communicatie /Ouderbetrokkenheid 
a) Start schooljaar met nieuwe ouders; deze ouders worden wel op school uitgenodigd voor 
een persoonlijk gesprek en rondleiding door de directie.  
Het is geen algemene afspraak bij de leerkrachten om ouders binnen te halen voor een 
kennismaking. Enkele leerkrachten hebben dit wel gedaan, dit werd als prettig ervaren door 
de nieuwe ouders. Directie gaat dit bij de overige leerkrachten voorstellen.  
Er zijn ook creatieve mogelijkheden om de ouders te betrekken bij de klas, dit wordt met het 
personeel kortgesloten. 

  
b) Social Schools; Iedere week wordt er geprobeerd om foto’s te delen met de ouders via 
Social Schools. Leerkrachten ervaren het werken met Social Schools als prettig. Er zijn nog 
wat kleine onduidelijkheden, maar dat zijn ‘startproblemen’.   

 Het inplannen van de startgesprekken is goed bevallen bij leerkrachten en ouders. 
  

c) Informatieavond/voorlichting; Het is een bewuste keuze geweest om geen 
informatieavond te geven, i.v.m. Corona.  

 
10.  GMR  

Afvaardiging GMR 2020/2021; is het nodig om hier zitting in te nemen? Is er een 
mogelijkheid dit om toerbeurt te doen? Johan gaat hierover informatie inwinnen. 
 

11.  Jaarplanning MR 
 Deze is al gemaakt voor het schooljaar 2020/2021, deze wordt gedeeld. 
  
12. Overig, WVTTK, rondvraag en afsluiting;  

Laatste versie protocol Covid19 online op de site plaatsen, zo kunnen de ouders makkelijk de 
actuele informatie vinden. 

  
Volgende vergadering: 23 november, 19.30 


