Notulen videovergadering Medezeggenschapsraad, maandag 6 juli 2020
Deelnemers:
Leerkrachten:
Ouders:
Directie:
aspirant-MR-leden:

Amanda Tschin (voorzitter), Evelien Oldenhof
Astrid van den Arend (notulen), Vanessa Boender
Sylvain Bogerd , Linda de Wit
Zinnet Kuskun, Wichel Ramsaran (later ingelogd)

1. Opening
Amanda heet iedereen van harte welkom bij de videovergadering. De aspirant MR-leden kunnen
vandaag vooral kijken en luisteren, zij hebben nog geen stemrecht.

2. Vaststellen van de agenda
Amanda stelt voor om “Afscheid van Astrid en Vanessa” toe te voegen als agendapunt. Astrid en
Vanessa bedanken alvast voor de bloemen die via hun kinderen mee naar huis gekomen zijn.
Verder zal agendapunt 4a Roostermodel na de zomer waarschijnlijk veel tijd in beslag nemen en zal
daarom pas na 4f behandeld worden.

3. Vaststellen notulen en actiepunten vorige vergadering: 18 mei 2020
Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Informatie en mededelingen van en vragen aan de schoolleiding
Vanuit de directie:
a. Roostermodel na de zomer
Wordt na punt 4f behandeld.
b. Schoolgids
Astrid en Vanessa hebben via de mail hun op- en aanmerkingen op de concept schoolgids
doorgegeven. Bijna overal in de schoolgids wordt al gesproken over het nieuwe gefuseerde
schoolbestuur EduMare. Op de pagina met bestuursgegevens worden deze gegevens echter
automatisch ingelezen via DUO, daar staat nu nog Primo. Dat zal hopelijk na 1 augustus ook
aangepast zijn.
De tekst over “Erfgoedspoor” is uit de schoolgids verwijderd. Deze klopte niet meer met de
praktijk. De bijdrage voor schoolkamp wordt in de schoolgids opgenomen. Bij vakleerkrachten lijkt
de tekst te ontbreken, maar dit zijn plaatjes. Dat ligt aan het format van DUO en is niet aan te
passen. Amanda en Evelien zullen de schoolgids ook nog doornemen en eventuele opmerkingen
aan Linda doorgeven.

Vanuit de MR:
c.

Stand van zaken van de werkgroep oudergesprekken en rapporten
De werkgroep heeft vragen opgesteld die zij voorgelegd hebben aan andere scholen die al op een
andere manier met rapporten en gesprekken omgaan. De werkgroep hoopte zo informatie te
krijgen over hun ervaringen. Helaas zijn er weinig reacties ontvangen. Door de Corona is dit
proces verder stil komen te liggen. Voor volgend schooljaar blijft de situatie dan ook bij het oude.
Het is nu ook lastig om (ver) van tevoren oudergesprekken in te plannen, terwijl door Corona
onzeker is of deze gesprekken tegen die tijd wel door kunnen gaan.
Omdat de kinderen dit schooljaar geen overgangsrapport krijgen zijn alle ouders gebeld. Vanessa

vraagt of er in deze telefoongesprekken ook ruimte geweest is om eventuele zorgen over
mogelijke achterstanden te bespreken. De teamleden en directie geven aan dat dit zeker het
geval is. In sommige gevallen zijn er daarom toch ook “gewone gesprekken” met ouders gevoerd
in plaats van telefonisch.
De leerkrachten melden hierbij nog dat de kinderen waarschijnlijk werkboekjes meer naar huis
zullen krijgen zodat ze in de zomervakantie kunnen (blijven) oefenen.
d. Schoolreis / schoolkamp 2020/2021 en ouderbijdragen
De schoolreis is verplaatst naar dinsdag 29 juni 2021, het schoolkamp is verplaats naar 13 tot en
met 16 april 2021. Voor deze activiteiten hebben (bijna alle) ouders al betaald.
Er zijn nog geen afspraken over het innen van de ouderbijdragen voor komend schooljaar.
Na de zomervakantie zal samen met de penningmeester van de OV gekeken worden wat de
situatie dan is, wat er naar verwachting georganiseerd kan worden en hoe dat financieel
afgewikkeld moet worden.
Er moet ook nog bepaald worden of er na volgend schooljaar weer vastgehouden zal worden aan
het principe schoolreis / schoolkamp aan het begin van het schooljaar. In dat geval zal bekeken
moeten worden, wanneer de ouders daarvoor zouden moeten betalen en hoe dat
gecommuniceerd moet worden als dat betekent dat ouders uiteindelijk 2 reizen / kampen
vooruitbetalen.
De penningmeester van de OV heeft aangegeven dat er dit jaar waarschijnlijk 178 euro overblijft
van de ouderbijdragen. Dit bedrag is te laag om per kind weer een deel terug te betalen. Hij vraagt
de MR mee te denken voor een goede bestemming voor dit bedrag. Voorstel hiervoor is
gezelschapsspellen of buitenspelmateriaal.
e. Voorlopige schooladviezen voor groep 7
Door Corona zijn er voor de huidige groep 7 leerlingen geen voorlopige schooladviezen
afgegeven. Het is nu de bedoeling dat bij deze leerlingen in september het NIO-onderzoek en de
drempeltoets worden afgenomen. Op basis van deze uitkomsten en de reeds bekende gegevens
zullen dan voor de herfst voorlopige adviezen worden opgesteld.
f.

Vergaderdata 2020/2021
Linda heeft alvast 5 data gepland voor schooljaar 2020/2021. De eerste is op 14 september. De
overige data zullen gemaild worden.

a. Roostermodel na de zomer
In eerste instantie is aan de MR een voorstel voorgelegd voor het verlengen van het
continurooster tot aan de kerst, en het organiseren van ouder- en teamraadpleging over het
rooster. Dit voorstel was gebaseerd op de verwachting (nagevraagd door het bestuur) dat het POprotocol voor volledige opening van de scholen niet zou wijzigen.
Toen er toch versoepelingen aangekondigd werden en er een nieuw protocol kwam, is een nieuw
voorstel voorgelegd om terug te gaan naar het normale rooster en eveneens een ouder- en
teamraadpleging over het rooster te organiseren.
Omdat directie en personeel zich eigenlijk toch beter voelden bij het eerste voorstel is de MR
gevraagd zich te buigen over de vraag wat het meest wenselijk roostermodel is tot aan de kerst.
De beslissing over het rooster is een bevoegdheid van de lokale MR. Dit kan niet bestuursbreed
via de GMR geregeld worden.
De afgelopen periode is voor iedereen erg onrustig geweest. En na al deze onrust hebben de
directie en de teamleden sterk de wens om volgend schooljaar rust en continuïteit te kunnen
waarborgen. Zij zijn van mening dat dat het beste kan met een continurooster. Niemand weet of

en wanneer Corona in Nederland weer zal oplaaien en of er dan weer (gedeeltelijke)
schoolsluitingen, roosteraanpassingen of andere maatregelen nodig zijn. Met het voortzetten van
het continurooster kunnen zij daarin makkelijker schakelen.
Op dit moment geven de overheidsadviezen en het PO-protocol in principe alle gelegenheid om
terug te keren naar het normale rooster met TSO. De TSO-coördinator heeft aangegeven dat de
TSO er klaar voor is om in september weer te beginnen.
Diverse vrijwilligers van de TSO vallen echter onder de Corona risicogroepen. Dit maakt de
bezetting van de TSO kwetsbaar. Er zijn niet voldoende reserve vrijwilligers beschikbaar en ook
de Kinderkoepel heeft aangegeven dat zij niet voldoende personeel hebben om in noodgevallen
bij te springen.
Het verlengen van het continurooster brengt voor ouders die gebruik maken van de BSO extra
kosten met zich mee. De kinderkoepel rekent voor 1 weekdag 1 uur extra een bedrag van 18 euro
bruto per maand. Dit wordt deels gecompenseerd door extra kinderopvangtoeslag. Daarnaast
vallen de kosten van overblijf weg.
De aansluiting met de BSO is al geregeld sinds de heropening op 8 juni.
Er is steeds vaker in het nieuws dat goede ventilatie van belang is om eventuele verspreiding van
Corona via aerosolen tegen te gaan. Het zou dan juist niet wenselijk zijn om kinderen langere tijd
aaneengesloten op school te houden. Zeker niet omdat het ventilatiesysteem van de school niet
optimaal is.
De oudergeleding vindt het lastig om voor en namens alle ouders te beslissen over dit onderwerp.
Zij hebben momenteel ook minder contacten met andere ouders en hebben geen goed beeld hoe
het continurooster door iedereen ervaren wordt. De directie geeft aan dat er in elk geval geen
enkele ouder geklaagd heeft over het rooster en dat zich tot nu toe één ouder heeft gemeld die op
de dinsdag geen opvang voor haar kind had tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Inmiddels heeft deze
ouder deze opvang toch kunnen organiseren.
Na alle voors en tegens besproken te hebben en rekening houdend met wettelijke bepalingen,
heeft de MR uiteindelijk gestemd over het beste voorstel. Met 3 stemmen voor en 1 tegen wordt
het voorstel om het continurooster te verlengen tot aan de kerst aangenomen. Ouders zullen nog
deze week geïnformeerd worden over de voortzetting van het continurooster tot aan de kerst.
Over de ouder- en teamraadplegingen wordt besproken dat er vooraf duidelijke afspraken
gemaakt moeten worden. Ouders en team moeten van voldoende informatie voorzien worden, er
moet vastgesteld worden welke vragen er voorgelegd zullen worden, en hoe er met het stemrecht
omgegaan wordt. (Wie mag stemmen? Krijgen ouders een stem per kind of per gezin? Enz.)
De directie zal deze vraagstukken de eerste vergadering na de vakantie met de nieuwe MR
bespreken.

Extra: Afscheid Astrid en Vanessa
De leerkrachten en directie bedanken Astrid en Vanessa voor hun inzet de afgelopen jaren.

5. Rondvraag
Astrid vraagt of al bekend is wanneer de kapotte zonwering vervangen wordt. Linda geeft aan dat de
offerte goedgekeurd is en dat de zonwering gelijk verstevigd zal worden, zodat deze niet zo snel meer
kapot gereden kan worden door de grasmaaier. Het wachten is nu op het zonweringdoek. Doordat de
fabrieken vanwege Corona gesloten zijn geweest, is de levertijd langer.
Linda geeft aan dat er ook aanpassingen aan de ventilatie gedaan zullen worden. De ventilatie in

weinig gebruikte ruimtes zal lager gezet worden, waardoor de ventilatie in de units verhoogd kan
worden.
Astrid vraagt of groep 7 volgend schooljaar het verkeersexamen gaat inhalen? Daarover zijn nog geen
afspraken gemaakt. Linda gaat dit nog met de leerkrachten van de unit bespreken.

6. Mededelingen (ouders; leerkrachten)
Zoals het er nu naar uitziet komen er volgend schooljaar 4 leerlingen bij die van de Bron afkomen. Zij
komen bij de huidige groepen 5 en 6.

7. Ingekomen post
Het tijdschrift “Info mr” is ontvangen.
Door de bestuursfusie komt er een andere constructie voor de GMR . Er is een aanvraag om namens
de leerkrachten en namens de ouders iemand af te vaardigen voor de regioraad Hellevoetsluis.
Amanda wil graag eerst goed uitzoeken wat dit allemaal inhoudt, voordat we namens ‘t Schrijverke
mensen aanmelden.

8. Punten uit het activiteitenplan en overige vergaderpunten
Als gevolg van de Coronacrisis zijn er voor veel punten uit activiteitenplan geen nieuwe
ontwikkelingen.

9. Vaststelling prioriteiten volgende vergadering en/of afwijkingen van het
vergaderrooster.
De volgende vergadering is maandagmiddag 14 september 2020.
Geplande onderwerpen:
- jaarverslag 2019/2020 (school)
- ouderbijdrage
- ventilatie
- verkeersexamen
-huishoudelijk reglement en taakverdeling
- jaarverslag 2019/ 2020 MR
- activiteitenplan MR 2020/2021
- aanmelden regioraad EduMare

10. Sluiting
Amanda vraagt de aspirant MR-leden hoe ze de vergadering ervaren hebben. Beide ouders willen nog
steeds graag hun rol in de MR gaan vervullen. Ze hebben echter nog wel wat vragen over wat precies
van hen verwacht wordt. In de eerste vergadering met de nieuwe MR zal de taakverdeling besproken
worden.

Actiepuntenlijst
Actiepunt

Verantwoordelijke

Mogelijkheid groen dak bespreken met RI&E

Sylvain

Vergaderdata 2020 /2021 doorgeven

Linda

