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Datum 
Voorzitter 
Locatie 

19-11-2020 
Kees Wilbrink 
Online 

Notulist Maryse Greven 

Aanvang  19.45 uur 
 

Kenmerk 
vergadering:  
 

A   = afstemmen 
B   = besluit nemen      
V   = voorbereiden 
M   = meningsvorming 

I     = informeren 
IN  = inventariseren 
IU  = informatie uitwisselen 
BR = brainstorm 

 
Onderwerp:  

Start In het team gaat het goed. Alles loopt lekker en het team slaat zich 
door de Coronaperiode heen. 

Jaarplan De MR heeft het jaarplan ontvangen en is akkoord. De 
belangrijkste speerpunten zijn als volgt (kopjes):  

- Zelfstandig werken (Daltononderwijs) 
- HB beleid 
- Rekenonderwijs  
- NT2 Onderwijs 
- Zorg en begeleiding 

 

Pleinen Er is een klein werkgroepje opgestart voor de pleinen: Kevin en 
Leonard. Theo staat ze bij. In de begroting is geld voor de pleinen 
opgenomen. De zandbak wordt weggehaald en er komt een 
pingpongtafel op de Diligence. Er komen ook wat rubberen tegels 
onder de speeltoestellen i.p.v. zand om de kattenpoep tegen te 
gaan. Op de Menneweg komt er onderhoud in de vorm van 
snoeien. Het kleuterzandbakje wordt wat kleiner. Dit komt 
allemaal na januari.  
 
Toegang ‘s ochtends op het plein gaat veel beter! 
 

Stoplicht Diligence Het stoplicht zou worden besproken met de gemeente in 
samenwerking met de directrice van de Startbaan. Zij is ziek 
geworden en in de tussentijd is dit nog niet verder in werking 
gesteld. Er wordt een mail naar de gemeente opgesteld namens de 
MR en het schoolbestuur. Met de Startbaan wordt contact 
gezocht, zodat de mail ook namens de Startbaan kan worden 
gestuurd.  
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Covid Het gaat tot nu toe verrassend goed. Er zijn nog geen leerkrachten 
ziek. We hebben voor het eerst deze week een leerling op het 
Bolwerk met Corona. Dit is goed opgelost en er is gehoor gegeven 
aan de leerkracht die liever niet voor de klas wilde staan. Er wordt 
nu een week digitaal lesgegeven.  
 
Voor directie is het soms lastiger: er zijn bepaalde protocollen waar 
de scholen zich in principe aan zouden moet houden, maar er 
wordt ook zeker geluisterd naar het gevoel van veiligheid in het 
team.  
 

Begroting In de begroting zijn veel onderwijskundige dingen opgenomen, 
maar ook de pleinen. De begroting is besproken en lijkt te lukken. 
Dit is nog niet definitief. 
 

Formatie De formatie en begroting hangen tegenwoordig samen. Voorheen 
ging de formatie volgens een bepaald aantal fte, maar nu wordt 
het via geld uitgedrukt. De formatie is nog niet definitief.  
 
De indeling van de groepen blijft, zoals oorspronkelijk plan, 
hetzelfde. 
 

TSO Er schijnen wat akkefietjes te zijn bij de tussenschoolse opvang 
volgens ouders. De leerkrachten herkennen dit. Bij de TSO lijkt 
minder te mogen dan bij de leerkrachten en er wordt weinig 
aangeboden qua materiaal en spel.  
 
Directie gaat met de leidinggevende in gesprek over de aanpak en 
materialen.  
 

Rondvraag - Er zijn vragen over feestdagen waarop de kinderen om 
12:00 uur uit zijn i.p.v. 12:15 uur. Dit is soms logistiek 
lastiger voor ouders en BSO. De vraag is of hier een reden 
voor is. Directie geeft aan dat hiernaar zal worden gekeken, 
omdat dit ook te maken heeft met onderwijsuren.  
 

- Zijn alle ouders tevreden hoe het gaat? Horen jullie de 
ouders nog niet? De MR-leden horen weinig, maar 
benadrukken wanneer nodig naar ouders dat de MR een 
signaleringsfunctie heeft en niet als doorgeefluik dient.  
 

     


